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RESUMO 

 

O Parque Estadual do Cocó é uma área verde de alta relevância ambiental, composto 

por áreas de manguezais, restingas e campos de dunas, formando um espaço 

fundamental para a preservação de espécies e elevação da qualidade de vida da 

população de Fortaleza. Recém regulamentado como uma Unidade de Conservação de 

Proteção Integral, sua gestão requer uma perspectiva sistêmica e integrada, 

considerando os aspectos ambientais, sociais, políticos e culturais de difícil inserção e 

comparação, aliados aos aspectos econômicos e técnicos, facilmente quantificados. 

Diante disto, o objetivo deste trabalho é aplicar uma metodologia multicriterial, que vise 

ordenar ações de intervenção ao Parque do Cocó, possibilitando uma gestão eficiente 

dos seus usos múltiplos, atentando para sua preservação, recuperação, defesa e 

manutenção, além de contribuições de natureza gerencial. O método escolhido foi o 

Analytic Hierarchy Process (AHP), que trabalha com a problemática de hierarquização 

e permite correlacionar uma grande quantidade de alternativas e critérios a partir das 

percepções de especialistas que mantêm um contato direto com a realidade do tema 

pesquisado. Apesar da sensibilidade do método às variações de julgamentos de valor 

realizadas pelos decisores, o caráter prático da pesquisa foi alcançado, haja vista que a 

metodologia proposta está embasada em critérios de facilitada reprodutibilidade e que 

as ações consideradas prioritárias se relacionam com os principais objetivos do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 

 

Palavras-chave: Análise Multicritério. AHP. Parque Estadual do Cocó. Unidades de 

Conservação.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Parque Estadual do Cocó (Cocó State Park) is a green area of high environmental 

relevance, consisting of areas of mangroves, restingas and dune fields, forming a 

fundamental space for the preservation of the species and growth of Fortaleza 

population’s quality of life. As newly regulated as an Integrated Protection 

Conservation Unit, its management requires a systemic and integrated perspective, 

considering the environmental, social, political and cultural sides of difficult insertion 

and comparation, combined with the economical and technical aspects, easily 

quantified. Therefore, the objective of this work is to apply a multi-criteria 

methodology, aiming to order intervention actions to the Cocó Park, allowing an 

efficient management of its multiple uses, taking into account its preservation, 

restoration, defense and maintenance, as well as contributions of a managerial nature. 

The method chosen was the Analytic Hierarchy Process (AHP), which works with 

hierarchical problems and allows a great number of alternatives and criteria to be 

correlated from the perceptions of specialists who maintain a direct contact with the 

reality of the researched topic. Despite the sensitivity of the method to the variations of 

value judgments made by the decision makers, the practicality of the research was 

reached, given that the proposed methodology is based on criteria of easy 

reproducibility and that the actions considered as priorities are related to the main 

objectives of the National System of Nature Conservation Units. 

 

Keywords: Multicriteria Analysis. AHP. Cocó State Park Conservation Units.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Parque do Cocó é uma área verde de grande visibilidade ambiental, 

econômica, política e social dentro da cidade de Fortaleza. Fruto da ação dos 

movimentos sociais em torno da defesa ambiental, sempre existiu de fato, porém não de 

direito. Sem a sua consolidação do ponto de vista legal, gerou um acelerado processo de 

degradação, patrocinado principalmente – mas não exclusivamente – pela especulação 

imobiliária, colocando em risco a integridade de seus ecossistemas. 

Após 40 anos do início dos movimentos, o Decreto Estadual n° 32.248, de 07 de 

junho de 2017 permitiu a regulamentação do Parque do Cocó como uma Unidade de 

Conservação de Proteção Integral, adequando-o ao Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza – SNUC, conforme a Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 

2000. O principal intuito das Unidades de Conservação de Proteção Integral é a 

manutenção dos ecossistemas sem as alterações causadas por interferência humana, 

admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. 

De imediato, com a adequação ao SNUC, o regime jurídico do parque fica bem 

mais restritivo e protetivo. Até a aprovação do Plano de Manejo – documento técnico 

que detalha os usos e estruturas permitidos e proibidos dentro da área, devendo ser 

elaborado até cinco anos depois da criação da unidade - pelo Conselho Consultivo, a 

legislação determina que qualquer atividade precisa garantir a integridade dos recursos 

que devem ser protegidos pela Unidade, através de uma gestão adequada. 

Decisões relacionadas com o meio ambiente são complexas, pois buscam 

alcançar objetivos tangíveis e intangíveis, envolvem aspectos essencialmente 

quantitativos ou eminentemente qualitativos e são cercadas por significativos interesses 

em conflito (BOAS, 2006). No intuito de buscar uma melhor forma de compreensão, 

modelagem dos problemas e objetivos, as decisões que envolvem fatores de caráter 

subjetivo devem ser auxiliadas por um Sistema de Apoio à Decisão.  

O apoio à decisão é uma atividade que tem por base a utilização de modelos 

lógicos ou matemáticos na busca de resposta às questões de interesse da sociedade, 

através de expressão da preferência de determinada alternativa sobre outra. 

Devido ao seu caráter multidisciplinar, a gestão de uma Unidade de Conservação 

deve ser avaliada sob uma perspectiva sistêmica e integrada, considerando os aspectos 

ambientais, sociais, políticos, culturais de difícil inserção e comparação, aliados com os 

aspectos econômicos e técnicos facilmente quantificados. Desta forma, a análise 
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multicriterial se torna uma ferramenta essencial no processo de tomada de decisão já 

que é utilizada em situações em que ocorrem várias opções para serem analisadas na 

busca da melhor alternativa. 

Os problemas de análise multicritério podem apresentar distintos objetivos, de 

acordo com o produto desejado ao final do processo. Segundo Roy (1996), apresentar o 

problema em termos de ordenação das ações, da mais preferida para a menos preferida, 

por forma a ser possível determinar ações que possam ser consideradas desejáveis ou 

suficientemente satisfatórias são características de uma problemática de ordenação / 

hierarquização. 

Segundo Soares (2003), os resultados obtidos com a análise multicriterial vão 

depender do conjunto de ações consideradas, da qualidade dos dados, do peso atribuído 

a cada critério, do modelo utilizado, da organização dos critérios e da participação dos 

diferentes atores de decisão. 

Diante de uma conjuntura complexa e multidisciplinar que vise fatores 

ambientais, institucionais, sociais e econômicos na correta gestão de uma Unidade de 

Conservação, este trabalho propõe o uso de uma metodologia multicriterial de 

hierarquização, que vise ordenar, de forma positiva, ações de intervenções ao Parque 

Estadual do Cocó. Desta forma, possibilitando uma gestão eficiente dos usos múltiplos 

do parque, atentando para sua preservação, recuperação, defesa e manutenção, além de 

uma contribuição de natureza gerencial aos responsáveis pelos âmbitos operacional e 

fiscalizatório. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Aplicar uma metodologia multicriterial de apoio à decisão que gere um 

ordenamento na priorização de ações de intervenção ao Parque Estadual do Cocó, 

segundo a vulnerabilidade socioambiental associada a este. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Como forma de concretizar o objetivo geral acima descrito, traçou-se os 

seguintes objetivos específicos: 

 Realizar um diagnóstico das vulnerabilidades e impactos adversos da área de 

estudo; 

 Propor ações de intervenção e permitir que os tomadores de decisão, a partir de 

suas prioridades, decidam qual a melhor alternativa a ser adotada diante da 

realidade do Parque; 

 Aplicar uma metodologia de apoio à decisão consensualmente validada por 

todos os decisores e utilizando parâmetros que facilitem a reprodutibilidade dos 

princípios metodológicos propostos por meio de uma ferramenta de apoio à 

decisão gratuita; 

 Contribuir para a promoção de uma gestão eficiente dos usos múltiplos do 

Parque, atentando para sua preservação, recuperação, defesa e manutenção. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 As Unidades de Conservação 

 

Uma maneira de minimizar o efeito da destruição dos habitats e o consequente 

empobrecimento da biodiversidade é a instituição de áreas protegidas. As áreas naturais 

protegidas são definidas pela International Union for Conservation of Nature (IUCN), 

como: “Uma superfície de terra ou mar especialmente consagrada à proteção e 

preservação da biodiversidade biológica, assim como dos recursos naturais e culturais 

associados, e gerenciada através de meios legais ou outros meio eficazes”. 

No contexto internacional, o marco estratégico do estabelecimento dos sistemas 

de áreas naturais protegidas ocorreu com a criação do Yellowstone Nacional Park pelos 

Estados Unidos, em 1872, o que motivou outros países a fazerem o mesmo, tais como 

Canadá, em 1885 e Nova Zelândia, em 1894. Segundo Cunha (2010), inicialmente essas 

áreas eram criadas apenas pelo valor simbólico e pela manutenção dos recursos naturais 

que detinham expressão e beleza cênica. Foi somente a partir dos anos 1950 que ocorreu 

de fato a expansão significativa do estabelecimento das áreas naturais protegidas. 

Naquele período, 1.300 novos parques foram criados, tendo como motivação a 

conservação da biodiversidade e os benefícios decorrentes das funções e serviços 

ambientais, exploração econômica e uso sustentável dos recursos naturais. 

No Brasil, os instrumentos legais voltados para a criação e gestão das áreas 

protegidas tiveram início a partir da década de 1930. Até então, o país não disponha de 

arcabouço legal para tal fim. O primeiro parque brasileiro – Parque Nacional do Itatiaia 

– foi criado no Rio de Janeiro, em 1937, com o objetivo de proteger o patrimônio 

científico e estético da área (COSTA, 2002). Em 1939, foi criado o Parque Nacional de 

Iguaçu, no Paraná, e o da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Esses parques foram 

criados, assim como todos aqueles criados até a década de 1960, com a finalidade de 

proteger sua beleza cênica (BRITO, 2000). 

O estabelecimento e gestão das áreas protegidas no Brasil somente foram 

institucionalizados pela criação do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Florestal 

(IBDF), em 1979, e com o Plano do Sistema de Unidades de Conservação para o Brasil, 

que serviu de base para a promulgação do Regulamento dos Parques Nacionais 

Brasileiros, através do Decreto nº 84.017, de 21 de setembro de 1979.  
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Posteriormente, no final da década de 1980, com a criação do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA), buscou-se unificar a política 

ambiental brasileira e corrigir as ambivalências e distorções presentes na administração 

das unidades de conservação (VIANA et al., 1994). 

A Constituição Federal brasileira impôs ao Poder Público o dever de "definir, 

em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de 

lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção". Este comando foi atendido, enfim, com a promulgação da Lei 

nº 9.985, de 18 de julho de 2000 e do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 que, 

respectivamente, cria e regula o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC). 

 

3.1.1 Aspectos Legais 

 

A Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o SNUC, estabelece 

critérios e normas para a criação, implantação e gestão de Unidades de Conservação 

(UC). Em seu art. 2°, a Lei define unidade de conservação como: 

 
Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção. 

 

O SNUC foi concebido de forma a potencializar o papel das UC, de modo que 

sejam planejadas e administradas de forma integrada, assegurando que amostras 

significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e 

ecossistemas estejam adequadamente representados no território nacional e nas águas 

jurisdicionais. Além disso, a visão estratégica que o SNUC oferece aos tomadores de 

decisão possibilita que as UC, além de conservar os ecossistemas e a biodiversidade, 

gerem renda, emprego, desenvolvimento e propiciem uma efetiva melhora na qualidade 

de vida das populações locais e do Brasil como um todo. 

De acordo com o art. 4° da referida lei, o SNUC tem os seguintes objetivos: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4340.htm
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I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos 

genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais;  

II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e 

nacional; 

III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais;  

IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;  

V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 

natureza no processo de desenvolvimento;  

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;  

VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;  

VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;  

IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;  

X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, 

estudos e monitoramento ambiental;  

XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;  

XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico;  

XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 

promovendo-as social e economicamente. 

 

O SNUC é composto por unidades de conservação federais, estaduais, 

municipais e particulares, distribuídas em doze categorias de manejo. Estas categorias 

são divididas quanto à forma de proteção e usos permitidos em dois grandes grupos: 

Proteção Integral e Uso Sustentável.  

As Unidades de Conservação de Proteção Integral têm como objetivo preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, devido a sua 

fragilidade e particularidades ambientais. Entende-se por uso indireto aquele que não 

envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais.  

O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas categorias 

apresentadas no Quadro 3.1:  
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Quadro 3.1 – Unidades de Conservação de Proteção Integral 

Categoria Objetivo Uso 

Estação Ecológica Preservação e pesquisa. 

Pesquisas científicas, visitação 

pública com objetivos 

educacionais. 

Reserva Biológica 

Preservação da biota e demais 

atributos naturais, sem 

interferência humana direta ou 

modificações ambientais. 

Pesquisas científicas, visitação 

pública com objetivos 

educacionais. 

Parque Nacional 

Preservar ecossistemas naturais 

de grande relevância ecológica e 

beleza cênica. 

Pesquisas científicas, 

desenvolvimento de atividades 

de educação e interpretação 

ambiental, recreação em contato 

com a natureza e turismo 

ecológico. 

Monumento Natural 

Preservar sítios naturais raros, 

singulares ou de grande beleza 

cênica. 

Visitação pública. 

Refúgio de Vida Silvestre 

Proteger ambientes naturais e 

assegurar a existência ou 

reprodução da flora ou fauna. 

Pesquisas científicas e visitação 

pública. 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

 

Já as Unidades de Conservação de Uso Sustentável têm como objetivo 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 

recursos naturais. O uso sustentável é aquele em que a exploração do ambiente é feita de 

maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos 

ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma 

socialmente justa e economicamente viável. 

Constituem o grupo das Unidades de Uso Sustentável as categorias apresentadas 

no Quadro 3.2: 
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Quadro 3.2 – Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

Categoria Objetivo Uso 

Área de Proteção Ambiental 

Proteger a biodiversidade, 

disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos 

recursos naturais. 

São estabelecidas normas e 

restrições para a utilização de 

uma propriedade privada 

localizada em uma APA. 

Área de Relevante Interesse 

Ecológico 

Manter os ecossistemas naturais 

e regular o uso admissível dessas 

áreas. 

Respeitados os limites 

constitucionais, podem ser 

estabelecidas normas e restrições 

para utilização de uma 

propriedade privada localizada 

em uma ARIE. 

Floresta Nacional 

Uso múltiplo sustentável dos 

recursos florestais para a 

pesquisa científica, com ênfase 

em métodos para exploração 

sustentável de florestas nativas. 

Visitação, pesquisa científica e 

manutenção de populações 

tradicionais. 

Reserva Extrativista 

Proteger os meios de vida e a 

cultura das populações 

extrativistas tradicionais, e 

assegurar o uso sustentável dos 

recursos naturais. 

Extrativismo vegetal, agricultura 

de subsistência e criação de 

animais de pequeno porte. 

Visitação pode ser permitida. 

Reserva de Fauna 

Preservar populações animais de 

espécies nativas, terrestres ou 

aquáticas, residentes ou 

migratórias. 

Pesquisas científicas. 

Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável 

Preservar a natureza e assegurar 

as condições necessárias para a 

reprodução e melhoria dos 

modos e da qualidade de vida 

das populações tradicionais. 

Exploração sustentável de 

componentes do ecossistema. 

Visitação e pesquisas científicas 

podem ser permitidas. 

Reserva Particular do Patrimônio 

Natural 

Conservar a diversidade 

biológica. 

Pesquisa científica, atividades de 

educação ambiental e turismo. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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O art. 27 do SNUC afirma que todas as unidades de conservação devem dispor 

de um Plano de Manejo que deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data 

de sua criação. Um Plano de Manejo é definido como: 

 
Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de 

uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas 

que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive 

a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. 

 

O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de 

amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover 

sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. São proibidas, nas 

unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização 

em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos. 

A Zona de Amortecimento (ZA) é a área de entorno da unidade de conservação 

onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o 

propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Já os corredores 

ecológicos são porções de ecossistemas naturais ou seminaturais que ligam as unidades 

de conservação, possibilitando entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, 

facilitando a manutenção de populações, a dispersão de espécies e a recolonização de 

áreas degradadas. 

Como instrumento de gestão participativa, cada UC também deve dispor de um 

“Conselho Gestor”, constituído por representantes de órgãos públicos, organizações da 

sociedade civil e população residente, sendo presidido pelo gerente da UC. 

No Estado do Ceará, o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) 

foi estabelecido por meio da Lei nº 14.950, de 27 de junho de 2011 e reúne as Unidades 

de Conservação Federais, Estaduais e Municipais inseridas no Ceará. A Secretaria do 

Meio Ambiente (SEMA) é o Órgão Central do SEUC responsável por coordenar, gerir e 

avaliar a implantação do SEUC, propor a criação de UC no Estado, e coordenar e 

implementar a Política de Fauna e Flora no Ceará. 

Sem prejuízo das inovações trazidas por esta Lei, aplicam-se às unidades de 

conservação previstas neste SEUC os objetivos, as diretrizes, as definições e as 

regulamentações já previstas na Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, ou 

legislação que a suceder. 
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A estrutura do SEUC foi estabelecida de forma a incluir comunidades bióticas 

geneticamente significativas, abrangendo a maior diversidade possível de ecossistemas 

naturais existentes no território estadual e nas águas jurisdicionais, dando-se prioridade 

àqueles que se encontrarem mais ameaçados de degradação ou eliminação, bem como 

àqueles mais representativos e em melhores condições de conservação. 
Os benefícios e contribuições para o bem estar da sociedade que as unidades 

de conservação proporcionam são grandes, porém eles podem ser ainda maiores se 

elas forem manejadas de forma efetiva, como trata a seção a seguir. 

 

3.1.2 Gestão e Manejo de Unidades de Conservação 

 

Costa (2006) afirma que, diante do efeito imediato de contenção da pressão 

humana, tem-se a impressão de que a simples existência da unidade de conservação 

ou de outra área protegida é suficiente para a conservação da biodiversidade em 

longo prazo. Entretanto, a existência de uma unidade de conservação requer uma 

série de ações que garantam o alcance de seus objetivos de conservação e sua 

existência em longo prazo. 

O manejo de uma unidade de conservação é todo e qualquer procedimento 

que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas 

(BRASIL, 2004). Já Cifuentes et al. (2000) consideram que o manejo de uma 

unidade de conservação envolve vários elementos interconectados - de caráter legal, 

administrativo, social, institucional, científico, financeiro, de planejamento, entre 

outros- para assegurar a sustentabilidade em longo prazo de seus valores naturais, 

culturais e sociais. 

A complexidade que envolve o manejo de unidades de conservação também 

gera uma complexidade equivalente para a avaliação da qualidade do manejo. A 

avaliação do manejo de uma unidade de conservação é um processo de emissão de 

juízo acerca de resultados, eficácia e adequação de programas com o objetivo de 

melhorar a efetividade de manejo (PADOVAN, 2001). 

Hockings et al. (2000) afirmam que a avaliação do manejo é o 

estabelecimento de modalidades de julgamento segundo critérios ou padrões pré-

determinados e monitoramento, considerando um processo de repetição da 

observação no espaço e tempo usando-se procedimentos para coleta de dados que 

sejam comparáveis.  
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Para Cifuentes et al. (2000) a avaliação do manejo é parte importante de sua 

gestão e, conhecer a situação em que se encontram as ações e componentes do 

manejo, facilita ao administrador da unidade de conservação tomar decisões com 

conhecimento claro dos problemas e de suas causas, permitindo visualizar qual a 

eficiência do uso dos recursos disponíveis e as questões que necessitam maiores 

esforços. 

O Brasil, apesar de sua posição de destaque em termos de biodiversidade 

mundial, apresenta um sistema federal de unidades de conservação insuficiente e falho, 

resultando em sérios problemas na proteção de suas espécies. Segundo relatório do 

World Wide Fund for Nature (WWF), que analisou a situação de 86 unidades de 

conservação brasileiras de uso indireto, 47 (ou 55%) estão em situação precária, não 

oferecendo condições de cumprir com o papel para o qual foram criadas; 32 (37%) 

foram consideradas minimamente implementadas e somente 7 (8,4%) foram 

consideradas razoavelmente implementadas. 

Entre os principais problemas constatados em termos de implementação estão a 

ausência de Conselho Gestor e Plano de Manejo. Segundo dados do Cadastro Nacional 

de Unidades de Conservação (CNUC), das 2309 unidades de conservação do país, 

apenas 639 (27,67%) possuem Conselho Gestor e apenas 415 (17,97%) Plano de 

Manejo, conforme mostra o Gráfico 3.1. 

 

Gráfico 3.1 – Número de UC que possuem Conselho Gestor e Plano de Manejo 

 
Fonte: CNUC/MMA (2019) 

 

Além disso, há dificuldades quanto ao número inadequado de funcionários e a 

dificuldade em monitorar áreas extensas e de difícil acesso. Também há um grande 

número de parques e reservas sendo utilizados de forma incompatível com sua 

finalidade e em vários as terras sequer foram demarcadas. 
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Observou-se também que as unidades existentes estão mal distribuídas entre os 

biomas brasileiros, sendo insuficientes para cumprir seu papel de preservar a 

biodiversidade, especialmente as inúmeras espécies ameaçadas de extinção. O Gráfico 

3.2 mostra a distribuição das UC nos biomas brasileiros. 

 

Gráfico 3.2 – Número e percentual de UC em relação aos biomas brasileiros 

 
Fonte: CNUC/MMA (2019) 

 

Segundo Lima et al. (2005), criar unidades de conservação sem a perspectiva de 

implantá-las provoca inúmeros problemas regionais, além de prejudicar a relação da 

instituição e da unidade com as comunidades locais. Dentre eles estão a desapropriação 

sem indenização, a desestabilização cultural, a paralisação do processo de 

desenvolvimento, culminando com a insatisfação regional e desgaste do nome e 

imagem institucionais.  

Vieira et al. (2006) reforçam que a ausência de ações efetivas de implantação 

das unidades de conservação, como a demarcação, sinalização, atividades educativas 

com populações de entorno, planos de manejo, atividades sustentáveis com populações 

tradicionais e de mudanças nos padrões de ocupação e uso dos recursos naturais nas 

áreas de entorno, aumentam as pressões sobre as unidades de conservação e terras 

indígenas. 

Além da falta de implementação, o relatório aponta que o desmatamento e a 

ocupação da terra ao redor dos parques e reservas para uso urbano e as atividades 

agropecuárias converteram grande parte dessas unidades em verdadeiras “ilhas 

florestais”. A existência de atividades que entram em conflito com a finalidade do 

parque ou reserva (por exemplo, extração ilegal de madeira) e a exploração dos recursos 
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naturais dentro da unidade são alguns dos problemas apontados no quesito 

vulnerabilidade, que atinge a quase totalidade das unidades de conservação federais de 

uso indireto. 

A avaliação da qualidade do manejo é também uma importante ferramenta 

para otimizar o uso dos recursos financeiros nas unidades de conservação, 

considerando o alto custo de implementação e expansão dos sistemas e a escassa 

disponibilidade dos referidos recursos. Nesse aspecto, Brunner et al. (2004) 

afirmam que o inadequado apoio financeiro aos sistemas de unidades de 

conservação tem contribuído para a perda e degradação de importantes recursos 

naturais, limitando a efetividade de manejo. 

Nesse contexto, destaca-se a negligência do poder público que se reflete na 

ineficiência de recursos financeiros para custear a operação e a fiscalização das 

unidades de conservação. Estes problemas comprometem o desempenho da gestão dos 

parques, particularmente quanto às ações que venham a coibir atividades ilegais, tais 

como invasão, caça e outras atividades não condizentes com os objetivos das Unidades 

(CUNHA, 2010). 

As metodologias para avaliação da efetividade de manejo das unidades de 

conservação devem ser rápidas e exatas, identificando problemas potenciais e 

monitorando o progresso para um manejo efetivo, e devem centrar-se nos aspectos 

mais importantes incluindo os obstáculos e oportunidades que afetem ou que podem 

afetar o alcance dos objetivos mais importantes do processo de avaliação 

(ARBOVITAE, 2000). 

Existem dois caminhos para promover a efetividade e responsabilidade nas 

decisões sobre novas unidades de conservação. Primeiro, sistemático, planejando a 

conservação de forma clara, podendo ser desenvolvido e aplicado com base em 

julgamentos de gestores e planejadores experientes. Segundo, medidas quantitativas 

de efetividade para prever ou impedir decisões de conservação podem ser usadas 

para auditar à alocação de recursos limitados e para servir como guia para melhorar 

decisões no futuro (PRESSEY, 2002). 

 

3.1.3 A categoria de Parque 

 

Umas das categorias do grupo de Proteção Integral, o Parque Nacional tem como 

objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 
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beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento 

de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a 

natureza e de turismo ecológico. 

O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites deverão ser desapropriadas, de acordo com o que 

dispõe a lei. A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no 

Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração, e àquelas previstas em regulamento. Quanto à pesquisa científica, 

também depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da 

unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como 

àquelas previstas em regulamento. 

Assim como todas as unidades de conservação do grupo de Proteção Integral, os 

parques devem dispor de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável 

por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de 

organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das populações tradicionais 

residentes. 

Os Parques Nacionais, assim como outras unidades de conservação federais, são 

administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente 

(MMA). Quando criados pelo Estado ou Município, serão denominados, 

respectivamente, Parque Estadual – ao qual se refere este trabalho - e Parque Natural 

Municipal. Estes, criados e geridos no quadro da mesma legislação pelos poderes 

públicos dos Estados e Municípios brasileiros. 

No Quadro 3.3 é possível verificar dados do CNUC sobre os parques brasileiros: 

 

Quadro 3.3 – Parques no Brasil 

Categoria 

ESFERA 

Federal Estadual Municipal Total 

N° Área (km²) N° Área (km²) N° Área (km²) N° Área (km²) 

Parques 74 268.212 218 94.534 163 804 455 363.545 

Fonte: CNUC/MMA (2019) 

 

Apesar de ser a mais popular e antiga categoria de unidade de conservação, 

verdadeiros cartões postais das belezas e riquezas naturais e contribuírem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Chico_Mendes_de_Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_Biodiversidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Chico_Mendes_de_Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_Biodiversidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Chico_Mendes_de_Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_Biodiversidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Meio_Ambiente_(Brasil)
http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28241-o-que-e-um-parque-nacional/dicionario-ambiental/27099-o-que-sao-unidades-de-conservacao
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significativamente para a preservação da biodiversidade, os parques apresentam uma 

série de problemas de implementação e de vulnerabilidade à ação do homem. 

No âmbito dos parques, as dificuldades estão relacionadas com as seguintes 

questões: demarcação e desapropriação das terras privadas no interior do parque; custos 

incorridos pelos moradores devido à perda de acesso à terra e aos recursos; conflitos 

com a comunidade do entorno. Castro (2007) lista as ameaças que os parques estão 

sujeitos, que são: limpeza da área, invasão por agricultores, coleta de lenha, perseguição 

a predadores, comercialização de recursos naturais, caça, etc.  

Brito (2000), estudando os parques nacionais na América Latina, aponta como 

os principais problemas que afetam esta categoria de unidade de conservação os 

seguintes: falta de apoio político-institucional, recursos financeiros e humanos, 

instalações físicas e de infra-estrutura; planos de manejo deficientes; limites 

inadequados e indefinidos; deficiência de controle e vigilância; ocupação ilegal e 

indefinição na posse da terra; uso do solo para agricultura, mineração e extrativismo; 

introdução de espécies exóticas; pressão turística; incêndio e contaminação ambiental. 

 

3.2 O Apoio Multicritério à Decisão 

 

A palavra decisão, do latim decidere, é formada por de (que significa parar, 

extrair, interromper) que se antepõe à palavra caedere (que significa cindir, cortar). Em 

uma tradução ao pé da letra, a palavra decisão significa então “parar de cortar” ou 

“deixar fluir”, ou seja, eliminar as outras possibilidades e fazê-lo de pronto, sem 

hesitação. 

Segundo Gomes e Gomes (2014), uma decisão precisa ser tomada sempre que 

estamos diante de um problema que possui mais de uma alternativa para sua solução. Os 

referidos autores afirmam ainda que, mesmo quando possuímos uma única ação a tomar 

na resolução de um problema, temos as alternativas de tomar ou não essa ação. 

Para Jones (1964) e Romero (1996), o ato de “decidir” pode ser definido como a 

eleição por parte de um centro decisor (um indivíduo ou grupo de indivíduos) da melhor 

alternativa entre as possíveis, buscando o meio mais eficaz disponível para alcançar o(s) 

objetivo(s) e resolver o problema que o preocupa. Deste modo, a decisão caracteriza-se 

como a finalidade de um processo, o chamado processo de tomada de decisão. 

Tomar decisões requer diferenciados graus de complexidade e importância, 

podendo ou não conter aspectos subjetivos, muitas vezes conflituosos entre as partes. 
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De decisões simples, que podem pouco impactar e serem tomadas rapidamente, a 

decisões complexas, fundamentadas em análises técnicas e de consequências 

consideravelmente relevantes (MAGALHÃES, 2017). 

Uma decisão é dita complexa quando (ENSSLIN; MONTIBELLER; 

NORONHA, 2001): 

a) Envolvem incertezas sobre o caminho a seguir, sobre quais os objetivos a serem 

alcançados, sobre quais as diferentes alternativas de solução, sobre os grupos de 

pessoas envolvidas e/ou atingidas;  

b) Há conflitos de valores e objetivos entre os múltiplos grupos interessados na 

decisão;  

c) Existem diferentes relações de poder entre os grupos de interesse envolvidos no 

processo decisório;  

d) Devem ser levados em conta múltiplos critérios na avaliação das alternativas 

que, a princípio, não estão claros;  

e) Envolvem uma grande quantidade de informações, tanto qualitativas como 

quantitativas, que devem ser levadas em conta no processo decisório;  

f) As informações disponíveis, apesar de grande quantidade, são usualmente 

incompletas;  

g) Exigem soluções criativas e, muitas vezes, inéditas. 

Em problemas de decisões complexas que apresentam mais de um critério, 

podendo estes ser ou não conflituosos entre si, surge o chamado Apoio Multicritério à 

Decisão (AMD), encontrado na literatura científica em inglês como Multiple Criteria 

Decision Aid (MCDA). 

A abordagem multicritério de apoio à decisão é caracterizada como um conjunto 

de métodos que buscam tornar claro um problema, no qual as alternativas são avaliadas 

por múltiplos e conflitantes critérios, auxiliando as pessoas e organizações nas decisões 

(VINCKE, 1992). É uma atividade que tem por base a utilização de modelos lógicos ou 

matemáticos na busca de resposta às questões de interesse da sociedade, através de 

expressão da preferência de determinada alternativa sobre outra (VIEIRA et al., 2015). 

Cohon (1978) destaca que a consideração de muitos objetivos no processo de 

tomada de decisão acrescenta três maiores particularidades na solução dos problemas: 

primeiro, a análise multiobjetivo promove regras mais apropriadas para os participantes 

do processo de tomada de decisão; segundo, um maior número de alternativas, em geral, 
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é identificado quando a análise multiobjetivo é empregada; terceiro, a percepção dos 

analistas sobre o problema será mais realistas se muitos objetivos são considerados. 

É importante ressaltar que a abordagem não apresenta uma solução ideal para os 

problemas, mas entre todas as alternativas possíveis de decisão a mais coerente. Roy 

(1996) deixa isso claro ao afirmar que o apoio à decisão é uma atividade onde se busca, 

de forma científica, a construção de um processo decisório que gere conhecimento aos 

decisores e aponte para soluções em caráter sugestivo, que podem ou não ser 

concretizadas pelo decisor.  

 

3.2.1 Decisões em planejamento e gerenciamento do meio ambiente 

 

Em geral, o principal condicionante considerado em um projeto é o fator 

econômico. Cohon (1978) cita outro fator importante a ser considerado que é o que 

envolve a decisão pública que é complexa e aparentemente mal entendida e envolve 

ainda, o condicionante social. 

No entanto, ao longo do tempo, outros fatores foram sendo incorporados à 

análise dos projetos e, em cada projeto, existem condicionantes específicos a serem 

considerados. Estes fatores são determinados pelos conflitos existentes na área de 

estudo e sofrem ainda as influências sócio-culturais. O fator mais evidente, e que tem 

ganhado maior destaque ao longo do tempo, é o fator do impacto ambiental. 

A respeito das decisões ditas complexas estão as relacionadas com o meio 

ambiente, pois buscam alcançar objetivos tangíveis ou intangíveis, envolvem aspectos 

essencialmente quantitativos ou eminentemente qualitativos e são cercadas por 

significativos interesses em conflito (BOAS, 2006).  

Tomadas de decisões a cerca do meio ambiente possuem fatores de intrínseca 

subjetividade e que não podem ser simplesmente descritos por modelos matemáticos, de 

modo a se obter uma decisão puramente racional e inequívoca.  

Para Haimes et al. (1975) ao tomar decisões de caráter ambiental deve-se 

considerar que: 

a) Há um grande número de tomadores de decisão, cada qual podendo tomar 

decisões ou influenciar decisões de acordo com sua necessidade, ou seja, a sua 

própria versão do objetivo desejado. 

b) Mesmo para um tomador de decisão, há um grande número de objetivos não 

comensuráveis a serem otimizados.  
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c) Há um grande elemento de incerteza e risco em praticamente todas as decisões 

ambientais. Este elemento é devido ao alto grau de irreversibilidade destas 

decisões adicionadas à incertezas e à inabilidade de prever o futuro. 

Em geral, estabelecem-se conflitos de interesse entre grupos com visões distintas 

acerca das metas a serem adotadas no planejamento e gestão dos recursos naturais 

(PORTO et al., 1997).  

No intuito de buscar uma melhor forma de compreensão, modelagem dos 

problemas e objetivos, o Apoio à Decisão surge como um meio eficaz de auxílio para 

essas questões. 

Segundo Block (2012) a abordagem do problema de decisão, sob o enfoque do 

Apoio Multicritério à Decisão, não visa apresentar ao decisor ou aos decisores uma 

solução para seu problema, elegendo uma única verdade representada pela ação 

selecionada. Visa, isto sim, como seu nome indica, apoiar o processo decisório, pela 

recomendação de ações ou cursos de ações a quem vai tomar a decisão. 

 

3.2.2 O Processo Decisório 

 

A singularidade de cada problemática a ser avaliada pelo processo de apoio à 

decisão não nos permite delimitar um ordenamento enrijecido de fases a serem 

rigorosamente seguidas, cabendo ao facilitador traçar os melhores caminhos para se 

delinear a construção da solução desejada. Entretanto, é fundamental que se estabeleça 

princípios gerais, a fim de nortear as ações dos envolvidos no processo.  

Uma das estruturações de processo mais simplificadas é proposta por Roy (1985 

apud Rocha, 2014), onde o processo de AMD é composto por 4 etapas:  

a) análise do problema: entendimento do problema, suas particularidades, objetivos 

a serem alcançados e identificação de alternativas;  

b) identificação dos critérios: definição dos critérios de avaliação das alternativas, 

que são todos os fatores inerentes à decisão;  

c) escolha do método/construção do modelo: uma vez confrontadas as 

características do problema, os resultados esperados e as ferramentas 

metodológicas disponíveis, é feita a escolha e implementação do método mais 

adequado, segundo a avaliação do facilitador ou a proposição de uma nova rota 

metodológica;  
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d) análise de resultados: os resultados obtidos são avaliados e são geradas as 

recomendações aos decisores.  

De fato, ao se observar as sugestões de outros autores, podem ser verificadas 

dentro das quatro fases generalistas apresentadas alguns desdobramentos, aumentando a 

especificidade das ações. Por exemplo, Gomes e Gomes (2014) aconselham uma análise 

prévia à etapa de aprofundamento da problemática, recomendando que se determine de 

forma clara quais indivíduos ou grupos devem ser considerados atores de decisão – bem 

como de seus respectivos sistemas de valores.  

A fase de estruturação do problema, apesar de concentrar-se na primeira fase, 

perpassa pelas três primeiras fases propostas por Roy (1985) e objetiva dar os subsídios 

necessários para se construir um modelo adequado e validado pelos decisores (BANA e 

COSTA, 1992). 

Ensslin, Montibeller e Noronha (2001), afirmam que a fase de análise do 

problema é a fase de maior importância – uma vez que busca identificar, caracterizar e 

organizar os fatores considerados relevantes no processo de apoio à decisão – de modo 

que é fundamental se verificar a assertividade na escolha e descrição do problema a ser 

solucionado. Os diversos atores de decisão podem perceber o problema de maneiras 

distintas a ponto de divergirem no que de fato se constitui um problema coletivo. 

A fase final de análise dos resultados pode ser dividida em duas, onde podem ser 

feitas avaliações parciais, comparando opções par a par ou examinando aspectos mais 

pontuais de cada alternativa frente a um determinado critério, por exemplo; e avaliações 

globais, onde se analisa de maneira integrada a interação entre alternativas, critérios e o 

próprio método elegido (ENSSLIN, 1998). 

É importante ressaltar que o apoio à decisão não é uma atividade unidirecional, 

mas sim um processo complexo e que permite recursividade de ações, sobretudo na 

etapa e estruturação do problema e de construção de um modelo aceito pelos decisores e 

eficiente frente à representação de seus sistemas de valores. 

A seção seguinte apresenta os elementos básicos utilizados no AMD, 

particularmente importantes para esta pesquisa. 
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3.2.3 Elementos do processo de tomada de decisão 

 

Em uma análise multicritério, é preciso conhecer todos os componentes de um 

processo de tomada de decisão, sendo necessário definir os elementos básicos do 

processo em si, bem como suas variações e particularidades relevantes. 

 

3.2.3.1 Atores 

 

De acordo com Roy (1996), denomina-se ator (stakeholder, em inglês) todo 

indivíduo ou grupo de indivíduos de um processo decisório que possui influência direta 

ou indireta na decisão através de seu sistema de valores. Dependendo do grau de 

influência, os atores podem ser classificados como intervenientes ou agidos (BANA E 

COSTA, 1992). 

Atores intervenientes são aqueles que por ações intencionais participam 

diretamente do processo decisório com o objetivo de nele fazer prevalecer seu sistema 

de valores. Estes podem ser divididos em (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 

2001; GOMES; GOMES, 2014): 

a) Decisores: atores aos quais diretamente foi delegado o poder de decisão, de 

modo que sistemas de valores podem vir a ser mais ou menos significativamente 

considerados no processo;  

b) Representantes: ator incumbido por um decisor de representá-lo no processo de 

apoio à decisão;  

c) Facilitador: é um líder experiente que deve focalizar a sua atenção na resolução 

do problema, coordenando os pontos de vista dos decisores mantendo o decisor 

motivado e destacando o aprendizado no processo de decisão. Seu papel é 

esclarecer e modelar o processo de avaliação e/ou negociação conducente à 

tomada de decisão, buscando manter sempre uma postura neutra em relação ao 

processo decisório;  

d) Analista: o que faz a análise. Auxilia o facilitador e o decisor na estruturação do 

problema e identificação dos fatores do meio ambiente que influenciam na sua 

evolução, solução e configuração. 

Frequentemente, os termos decisor, facilitador e analista são usados como 

sinônimos. Esse fato decorre por ser o mesmo individuo, ou grupo de indivíduos, 

encarregado (s) de executar (em) as três funções (GOMES; GOMES, 2014). 
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Os atores agidos são aqueles que sofrem de forma passiva as consequências da 

decisão tomada, que mesmo não participando diretamente do processo decisório, podem 

exercer pressões sobre os intervenientes (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 

2001). 

 

3.2.3.2 Ações ou alternativas 

 

De acordo com Gomes e Gomes (2014), uma ação potencial, ou alternativa, 

constitui uma das possibilidades de escolha do agente de decisão, identificada no início, 

ou mesmo no decorrer de um processo decisório, podendo vir a tornar-se uma solução 

para o problema em estudo.  

Uma ação pode ser dita:  

a) Real: quando se refere a um projeto completamente elaborado que pode ser 

materializado;  

b) Fictícia: quando corresponde a um projeto idealizado, não completamente 

elaborado ou, ainda, uma construção mental;  

c) Realista: quando é factível ou viável;  

d) Irrealista: quando não é factível ou viável. 

As ações potenciais podem, ainda, ser classificadas em globais ou fragmentadas.  

Uma ação potencial é denominada global quando não exclui as demais; caso 

ocorra o contrário, a ação é denominada fragmentada (CAMPOS, 2011). 

Pereira et al. (1994) afirmam que o problema da geração de alternativas está 

relacionado com quatro características: 

a) Múltiplos atores com visões diferentes do problema; 

b) Aspectos do problema envolvem várias informações e fazem com que haja a 

necessidade de criação de escalas para comparação entre os critérios; 

c) Diferentes técnicas de agregação de informações; e 

d) O algoritmo utilizado para a solução do problema deve ser útil e eficiente. 

A incerteza no que diz respeito à ponderação dos critérios está ligada à 

diversidade de informações do problema e variadas técnicas de agregação de 

preferências. 

O conjunto de alternativas ou ações potenciais sobre as quais o sistema de apoio 

à decisão se firma, durante determinada fase do estudo, é designado por A. quando o 

conjunto A trata de um número finito de alternativas, o problema de decisão é 
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denominado discreto. Caso contrário, ele é dito contínuo. Para Campos (2011), grande 

número de alternativas resulta no aumento da complexidade da decisão, portanto 

exigem maiores compensações por parte do decisor. 

 

3.2.3.3 Critérios 

 

Para que um agente de decisão possa efetuar uma escolha sobre um conjunto de 

alternativas ou ações potenciais, características baseadas em diferentes eixos de 

avaliação devem ser consideradas. Essas características são denominadas atributos. 

Quando a esses atributos acrescenta-se um mínimo de informação relativa às 

preferências dos decisores, elas convertem-se em critérios (GOMES; GOMES, 2014).  

Dito de outra maneira, um critério expressa, com maior ou menor precisão, as 

preferências de um agente de decisão com respeito a certo atributo. 

A um mesmo eixo de significância podem estar associados um ou mais critérios 

de decisão. Independentemente de ser utilizado um método monocritério ou 

multicritério, o sucesso da tomada de decisão depende de como o critério ou a família 

de critérios foram construídos. 

Para Keeney (1992 apud Fantinatti; Zuffo; Ferrão, 2015), os critérios devem 

atender, obrigatoriamente, aos nove requisitos exibidos no Quadro 3.4: 

 

Quadro 3.4 – Requisitos a serem verificados nos critérios adotados 

Essenciais 
Deve levar em conta aspectos de fundamental importância segundo o 

sistema de valores dos decisores. 

Controláveis 
Deve representar um aspecto que seja influenciado apenas pelas ações 

potenciais. 

Completos 
O conjunto de critérios deve incluir todos os aspectos considerados 

fundamentais pelos decisores. 

Mensuráveis 

Permite especificar, com a menor dúvida possível, o desempenho das 

ações potenciais, segundo os aspectos considerados fundamentais pelos 

decisores. 

Operacionais 
Possibilita coletar as informações requeridas sobre o desempenho das 

ações potenciais, dentro de um tempo disponível e com esforço viável 

Isoláveis 
Permite a análise de um aspecto fundamental de forma independente 

com relação aos demais aspectos do conjunto. 
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Não redundante 
O conjunto de objetivos fundamentais não deve levar em conta o 

mesmo aspecto mais de uma vez. 

Conciso 

O conjunto de objetivos fundamentais não deve ser o mínimo 

necessário para modelar, de forma adequada, o problema segundo a 

visão dos decisores. 

Compreensível 
Deve ter o seu significado claro para os decisores, permitindo a geração 

e comunicação de idéias. 

Fonte: adaptado de Keeney, 1992 apud Fantinatti; Zuffo; Ferrão, 2015. 

 

Uma vez que os critérios são estabelecidos e de acordo com as diretrizes 

próprias da metodologia adotada, faz-se necessário o estabelecimento de uma 

ponderação sob os mesmos, que reflita o sistema de valores dos decisores. De acordo 

com Bouyssou (1990 apud Ensslin; Montibeller; Noronha, 2001), um dado critério pode 

ser definido como uma função matemática que mede o desempenho das ações 

potenciais, segundo o aspecto considerado pelo decisor ou grupo de decisores. 

Conforme orientam Brans e Mareschal (1994), metodologias em que os critérios 

são simplesmente agregados nas chamadas funções utilidades, sem estabelecimento 

prévio da importância relativa entre os critérios, comumente podem apresentar falhas. 

Os critérios de decisão podem ser quantitativos, quando correspondem a 

atributos que são avaliados segundo escalas numéricas bem definidas, ou qualitativos, 

para os quais não existem unidades de medida definidas. A depender das pré-ordens 

estabelecidas por preferências do agente de decisão, os critérios podem ter, em dado 

problema, um sentido de maximização, ou de minimização. 

 

3.2.3.4 Matriz de decisão 

 

Definindo um conjunto de critérios G = {g1(.), g2(.) ...gk(.)} referente a k 

critérios que incidem sobre o conjunto A = {a1(.), a2(.) ... an(.)} de n alternativas, 

podemos associar um valor, qualitativo ou quantitativo, de cada critério particularmente 

a cada alternativa, estabelecendo o que se conhece por tabela de desempenhos, matriz 

de decisão ou matriz de avaliação, conforme Tabela 3.1: 
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Tabela 3.1 – Matriz de avaliação 

 
Fonte: Magalhães (2017) 

 

Segundo Campos (2011), a matriz de avaliação consiste no resultado final da 

estruturação do problema multicritério e nela é possível identificar de forma simples os 

desempenhos das alternativas para cada critério. Sua composição permite a evolução da 

metodologia multicritério conforme as características do método escolhido. 

 

3.2.3.5 Tipos de Paradigmas e Métodos Multicritério 

 

Segundo Kuhn (1996), um “paradigma científico” tem como objetivo definir 

como legítimos os problemas e métodos de uma determinada área de pesquisa, servindo 

como guia para os seus praticantes. Matzenauer (2003) afirma que é importante definir 

o paradigma que será adotado na construção de modelos formais de avaliação de 

alternativas para que, à medida que forem surgindo críticas ao modelo estabelecido, 

sejam explicitados os preceitos do paradigma adotado e os objetivos que este se propõe.  

O AMD possui a subjetividade como componente indissociável do processo de 

decisão, opondo-se ao paradigma racionalista da Pesquisa Operacional tradicional. 

Deste modo, propõe-se a ter visão prescritivista e construtivista dos problemas (Roy, 

1977 e 1985). 

Gomes e Gomes (2014) destacam algumas características do modelo 

construtivista: 

a) Facilita construir o modelo de preferências dos decisores, para o momento e a 

situação em estudo, com o objetivo de fazer recomendações; 

b) Permite o envolvimento dos atores do processo de decisão durante todas as fases 

do processo de apoio à decisão; as decisões são tradução dos valores dos 

decisores. Os atores aprendem juntos sobre o problema enfocado; 

c) Permite levar em conta os aspectos subjetivos do grupo de decisores. 
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É oportuno destacar que métodos multicritérios que adotam o paradigma 

construtivista são, classicamente, inseridos dentro da Escola Francesa (ou Escola 

Europeia).  

Segundo Campos (2011), os métodos inspirados pela Escola Francesa utilizam 

as relações de sobreclassificação, superação ou outranking. Essas relações trabalham 

com a incomparabilidade entre duas alternativas, não impondo a necessidade de 

hierarquização e não havendo necessariamente função matemática para definição de 

valor às alternativas (ACOLET, 2008).  

Os métodos mais conhecidos da escola francesa são os da família ELECTRE 

(Elimination et Choix Traduisant la Réalite) e PROMETHEE (Preference Ranking 

Organization Method for Enrichment Evaluations). 

O método multicritério de origem francesa ELECTRE tem como objetivo obter 

um subconjunto de alternativas no qual essas sobreclassifiquem as que não fazem parte 

do subconjunto, ou seja, busca-se reduzir o número de alternativas do conjunto, 

explorando o conceito de dominância. Para isso, dois índices são utilizados: o índice de 

concordância, o qual mede a vantagem relativa de cada alternativa sobre as outras; e o 

índice de discordância, que mede a relativa desvantagem (SIQUEIRA; ALMEIDA 

FILHO, 2011). 

Almeida (2011) afirma que os métodos da família ELECTRE são aplicados em 

duas fases principais: na primeira, a relação de sobreclassificação é construída, onde se 

estabelece uma comparação par a par de alternativas; na segunda, explora-se essa 

relação, aplicando-se um procedimento para resolver o problema em função da 

problemática específica a ser abordada. Os métodos que constituem a família 

ELECTRE, segundo Almeida (2011), são: 

a) ELECTRE I: problemática de escolha, utilizando critério verdadeiro; 

b) ELECTRE IS: problemática de escolha, utilizando pseudocritério; 

c) ELECTRE II: problemática de ordenação, utilizando critério verdadeiro; 

d) ELECTRE III: problemática de ordenação, utilizando pseudocritério; 

e) ELECTRE IV: problemática de ordenação, utilizando pseudocritério, sem uso de 

pesos para os critérios; 

f) ELECTRE TRI: problemática de classificação, utilizando pseudocritério. 

Quanto ao método PROMETHEE, foi desenvolvido por J. P. Brans e 

apresentado pela primeira vez em 1982 na Universitè Laval, em Quebec, no Canadá. 

Desde então, ele vem sendo continuamente aperfeiçoado através de versões cada vez 
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mais modernas e utilizado em diversos países. Seu criador considera que seu sucesso se 

deve a dois fatores: seu fácil manuseio e por suas capacidades matemáticas (BRANS, 

MARESCHAL, 2005). 

Em tomada de decisão, o PROMETHEE auxilia o decisor no sentido de elaborar 

um ranking com os critérios de sua preferência, partindo do pressuposto de que as 

escolhas humanas partem de avaliações subjetivas, ou seja, um objeto pode ter 

significados diferentes para pessoas diferentes. Nesse sentido, todas as escolhas feitas 

são corretas, mediante os critérios, pois o que vai permitir a escolha do ser humano é o 

valor que suas experiências anteriores têm, as quais vão qualificar os critérios de cada 

um, mesmo os critérios de escolha sendo diferentes para cada item (FERRAZ, 2014). 

Dentre a família de métodos de sobreclassificação do PROMETHEE, Magalhães 

(2017) destaca o PROMETHEE II como aquele que reúne, particularmente, 

características interessantes para seu emprego nos processos decisórios por gestores 

públicos. Jannuzzi, Miranda e Silva (2009) apontam os motivos que sustentam essa 

afirmação: 

a) É de fácil entendimento, o que potencializa a transparência do processo 

decisório - requisito sempre desejável na esfera pública; 

b) Identifica os indicadores mais objetivos para os critérios de avaliação das 

alternativas; 

c) Produz soluções as quais privilegiam as alternativas mais balanceadas, ou seja, 

apresentam maior desempenho geral médio nos diversos critérios.  

Já a visão prescritivista possui as seguintes características (GOMES; GOMES, 

2014): 

a) Descreve primeiramente um modelo de preferência para depois fazer prescrições 

com base em hipóteses normativas que são validadas pela realidade descrita; 

b) Restringe o envolvimento dos atores do processo de decisão à estruturação do 

problema. 

Ainda que de forma não compulsória, o viés prescritivista está muitas vezes 

associado à chamada Escola Americana, onde encontra-se a formação das chamadas 

funções utilidades, que são desenvolvidas ao longo do processo decisório e buscam 

fazer representações matemáticas de julgamentos humanos, podendo fazer uso de 

gráficos e/ou escalas numéricas (GOMES; GOMES, 2014).  

Exemplos de métodos bastante difundidos e que seguem à escola americana são 

os métodos de análise de hierarquia, como o Analytic Hierarchy Process (AHP) e a 
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Teoria de Utilidade Multiatributo (mais conhecida por sua terminologia em inglês, 

Multiattribute Utility Theory – MAUT). 

O AHP é uma ferramenta que permite a consolidação das diferentes naturezas, 

grandezas e importâncias das dimensões de análise, possibilitando até mesmo a 

realização de avaliações baseadas em múltiplas comparações, nos casos em que medidas 

individuais não têm significado.  

Esse método viabiliza a análise e hierarquização de projetos e programas de 

forma justificável, se utilizando de uma base matemática consistente. Além disso, é 

frequentemente empregado em situações em que se pretende analisar a importância 

relativa de cada um dos critérios previamente estabelecidos, partindo do pressuposto 

que eles podem possuir diferentes importâncias para cada decisor (SILVA; CÂNDIDO; 

MARTINS, 2009). 

Nesse contexto, é comum se definirem pesos para os critérios, de tal forma que 

eles sejam capazes de refletir sua importância relativa segundo as preferências dos 

decisores. Na literatura especializada, vários são os métodos utilizados para a definição 

de pesos, dentre os quais o mais empregado é baseado nas comparações de critérios par 

a par, fazendo uso de uma escala que normaliza todos os julgamentos efetuados.  

Neste sentido, alguns pesquisadores preferem considerar um elevado número de 

indicadores na construção dos índices, com o objetivo de não perderem informação. No 

entanto, o resultado disso é um índice de difícil percepção, logo se torna indispensável 

utilizar técnicas que permitam identificar as principais variáveis para, dessa forma, 

direcionar as análises ao foco essencial do estudo (SAATY, 1987). 

O método MAUT incorpora à teoria da utilidade à questão do tratamento de 

problemas com múltiplos objetivos. Apresenta uma estrutura axiomática e uma lógica 

compensatória entre os critérios, de modo a se obter uma função de síntese que agregue 

todos os critérios em uma única função analítica, ou seja, avalia se o decisor concorda 

com as condições estabelecidas pela estrutura, em seguida obtém o valor de utilidade 

das consequências por um processo de entrevista fundamentado na teoria. (KEENEY & 

RAIFFA, 1976). 
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3.2.3.6 Tipos de problemáticas 

 

Os problemas de AMD podem apresentar distintos objetivos, de acordo com o 

produto desejado ao final do processo, de sorte que podemos classificá-los como sugere 

Roy (1996 apud Rocha, 2011):  

a) Problemática de seleção (P.α): consiste em apresentar o problema em termos da 

escolha de uma ação a implementar, de entre um conjunto de alternativas, mas 

sem impor a evidência de uma solução como ótima;  

b) Problemática de descrição (P.δ): consiste em apresentar o problema em termos 

da descrição das possíveis ações, bem como das consequências que delas podem 

resultar. Nestes casos, o decisor pretende usufruir de uma melhor compreensão 

de uma situação complexa e estabelecer uma linguagem para a comunicação 

entre atores;  

c) Problemática de classificação (P.β): consiste em apresentar o problema em 

termos de classificação das ações em categorias (classes) definidas a priori, que 

podem ser ordenadas (classificação ordinal) ou não ordenadas (classificação 

nominal), caso exista ou não uma ordem de preferência entre as categorias;  

d) Problemática de ordenação ou hierarquia (P.γ): consiste em apresentar o 

problema em termos de ordenação das ações, da mais preferida para a menos 

preferida, por forma a ser possível determinar ações que possam ser 

consideradas desejáveis ou suficientemente satisfatórias. 

Devemos ressaltar que as problemáticas definidas anteriormente não são 

independentes umas das outras. Em particular, a ordenação das alternativas (P.γ) pode 

servir de base para resolver um problema de P.α ou P.β (GOMES; GOMES, 2014). 

O tipo de problemática vai direcionar a escolha do método multicritério a ser 

utilizado. A Figura 3.1 exibe os quatro tipos de problemáticas: 
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Figura 3.1 – Tipos de Problemáticas 

 
Fonte: Adaptado de Doumpos e Zopounidis (2002 apud Campos, 2011) 

 

 

3.2.3.7 Modelagem de preferência e relações de dominância 

 

De acordo com Campos (2011), a modelagem de preferência tem como 

propósito estudar a relação de preferência ou desejabilidade do decisor diante de duas 

ações potenciais. O termo preferência é usualmente designado quando as comparações 

entre as alternativas são feitas por via de relações binárias.  

Uma relação binária H sobre um conjunto A é uma partição do conjunto de pares 

ordenados de AxA. Devido à importância das relações binárias para a modelagem das 

preferências de um agente de decisão, são apresentadas a seguir as propriedades 

clássicas de uma relação binária H sobre um conjunto A de alternativas (GOMES; 

GOMES, 2014): 

a) reflexividade: ∀a ∈A, a H a;  

b) irreflexividade: ∀a ∈A, não [a H a];  

c) simetria: ∀a, b ∈A, a H b → b H a  

d) assimetria: ∀a, b ∈A, a H b → não b H a  

e) transitividade: ∀a, b, c ∈A, [a H b e b H c] → a H c; 



45 

 

 

 

Roy (1996) afirma que ao se comparar duas ações a e b, podem se verificar 

quatro relações fundamentais de preferência, conforme Quadro 3.5.  

 

Quadro 3.5 – Situações básicas de preferência para comparar duas ações potenciais 

Situação Definição Propriedades 

Indiferença (I) 

Existência de razões claras e 

positivas que justificam a 

equivalência entre duas ações. 

I: relação reflexiva e 

simétrica 

 

Estrita Preferência (P)  
 

Existência de razões claras e 

positivas que justificam uma 

preferência significativa em 

favor de uma das duas ações 

identificadas. 

P: relação (não reflexiva) 

 

Fraca Preferência (Q)  
 

Existência de razões claras e 

positivas que invalidam a 

estrita preferência em favor 

de uma das duas ações 

identificadas, mas que são 

insuficientes para deduzir 

uma estrita preferência em 

favor da outra ação ou 

indiferença entre as duas 

ações, não permitindo, deste 

modo, diferenciar nenhuma 

das duas situações 

precedentes. 

Q: relação assimétrica (não 

reflexiva) 

 

Incomparabilidade (R) 

 

Ausência de razões claras e 

positivas que justificam 

quaisquer das três situações 

precedentes. 

R: relação simétrica (não 

reflexiva) 

 

Fonte: adaptado de Roy (1996 apud Alencar, 2003) 

 

Conforme lembra Rocha (2011), o chamado Sistema Básico de Relações de 

Preferências proposto por Roy (1996) é verificado quando decisor é capaz de atribuir 

uma das quatro situações básicas do Quadro 3.5 a todos os pares de ações, de forma 

exaustiva – onde qualquer par de ações verifica uma das quatro relações de preferência 
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– e mutuamente exclusiva – entre duas ações nunca se verifica a ocorrência em 

simultâneo de dois ou mais tipos de relações de preferências. 

Entretanto, podem existir situações em que o decisor frente ao estabelecimento 

de uma única relação de preferência não esteja suficientemente seguro, de modo que 

Gomes e Gomes (2014) propõem os seguintes reagrupamentos das quatro funções 

fundamentais:  

a) Não-preferência (~): ausência de razões claras e positivas para justificar a 

preferência estrita ou preferência fraca em favor de qualquer das duas ações, 

reagrupando as situações de indiferença e de incomparabilidade sem 

possibilidades de diferenciá-las: 

𝑎 ~ 𝑏 ↔ (𝑎 𝐼 𝑏 𝑜𝑢 𝑎 𝑅 𝑏) 

b) Preferência no sentido amplo (>): existem razões claras e positivas que 

justificam a preferência estrita ou a preferência fraca em favor de uma das duas 

ações, reagrupando as situações de preferência estrita e preferência fraca sem 

possibilidades de diferenciá-las: 

𝑎 >  𝑏 ↔ (𝑎 𝑃 𝑏 𝑜𝑢 𝑎 𝑄 𝑏) 

c) Presunção de preferência (J): existem razões claras e positivas que justificam a 

preferência fraca, independentemente de quão fraca ela seja, em favor de uma 

das duas ações, ou no limite da indiferença, de modo que nenhuma separação 

significativa seja estabelecida entre as situações de preferência fraca ou 

indiferença: 

𝑎 𝐽 𝑏 ↔ (𝑎 𝑄 𝑏 𝑜𝑢 𝑎 𝐼 𝑏) 

d) K-preferência: existem razões claras e positivas que justificam a preferência 

estrita em favor de uma das duas ações ou se verifica incomparabilidade, de 

modo que nenhuma separação significativa pode ser estabelecida: 

𝑎 𝐾 𝑏 ↔ (𝑎 𝑃 𝑏 𝑜𝑢 𝑎 𝑅 𝑏) 

e) Superação ou sobreclassificação (S): existem razões claras e positivas que 

justificam uma preferência, seja por presunção ou em favor de uma das duas 

ações, mas sem nenhuma separação clara entre preferência estrita, fraca e de 

indiferença: 

𝑎 𝑆 𝑏 ↔ (𝑎 𝑃 𝑏 𝑜𝑢 𝑎 𝑄 𝑏 𝑜𝑢 𝑎 𝐼 𝑏) 
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3.2.3.8 Análise de sensibilidade 

 

Análise de Sensibilidade é uma etapa muito importante na metodologia de 

Tomada de Decisão. De modo geral, a análise de sensibilidade é utilizada para: (1) 

tomar melhores decisões, (2) decidir quais dados estimados devem ser refinados antes 

de tomar uma decisão e, (3) concentrar-se nos elementos críticos durante a 

implementação (ESCHENBACH,1999). 

Por outro lado a análise de sensibilidade pode ser realizada considerando dois 

aspectos: (1) examinando a sensibilidade do valor da variável dependente devido à 

mudanças dos valores das variáveis independentes, e (2) examinando o impacto devido 

à mudanças dos valores das probabilidades de ocorrência dos eventos aleatórios num 

problema de análise de decisão. 

De maneira simplificada, uma vez obtida a solução ótima, variam-se alguns 

parâmetros para analisar o comportamento do modelo. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Descrição geral das etapas do trabalho 

 

Definidos os objetivos geral e específicos, entendeu-se que a metodologia 

proposta deveria incorporar critérios de diferentes naturezas, bem como a percepção da 

relevância destes critérios por profissionais que tenham no exercício de sua profissão 

ligação direta com a temática abordada. Assim, efetuou-se a busca por um modelo 

multicritério de apoio à decisão que fosse capaz de atender aos requisitos desta 

pesquisa. 

A etapa preliminar desta pesquisa objetivou gerar uma maior compreensão do 

problema a ser resolvido pelo modelo. Embasado por fatores da literatura científica que 

reportam que a vulnerabilidade de uma região é composta por uma série de fatores 

complexos, a incluir impactos socioambientais decorrentes das mais diversas atividades 

humanas, investigou-se como estas atividades poderiam ser identificadas, mensuradas e 

relacionadas para então se estruturar um modelo de hierarquização das alternativas, no 

caso, das ações de intervenção. 

É importante ressaltar que nesta pesquisa o termo “intervenção” é entendido 

como uma ação por parte da própria administração local do Parque, de autoridades 

ambientais ou da própria sociedade civil, visando eliminar ou atenuar possíveis 

problemas identificados. 

Nesta etapa preliminar foi realizada uma caracterização da área de estudo que foi 

de primordial importância para percepção das potencialidades e limitações que o 

ambiente oferece e consequentemente para a identificação das transformações e 

impactos no ambiente em questão, possibilitando o posterior diagnóstico das principais 

vulnerabilidades socioambientais associadas às diversas atividades do Parque. 

Posteriormente foi realizado a construção das hipóteses a partir do levantamento 

das possíveis fontes de informações para a pesquisa. A coleta das informações 

necessárias utilizou várias fontes de evidências, tais como literatura científica, registros 

de arquivos e documentos oficiais publicados por órgãos governamentais; visitas de 

campo e entrevistas com profissionais ligados ao parque, os quais estão constantemente 

em contato com a realidade investigada. Este processo possibilitou a obtenção de um 

banco de dados para o estudo de caso, viabilizando a aplicação da metodologia 

proposta. 
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Após esta etapa de análise e avaliação da área de estudo, foi possível a 

estruturação matemática e o desenvolvimento do modelo multicritério a partir da 

definição de aspectos como os atores de decisão, critérios, as alternativas a serem 

avaliadas e a escolha do método, conforme mostrado no fluxograma da Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 – Fluxograma das etapas do trabalho 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

4.2 Área de Estudo 

 

4.2.1 Localização 

 

O Parque Estadual do Cocó é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral 

localizado nos municípios de Fortaleza, Maracanaú, Pacatuba e Itaitinga, no Estado do 

Ceará. Com uma área de aproximadamente 1.571,29 hectares e zona de amortecimento 

de 264,62 hectares (vide Apêndice A e B) é considerado o quarto maior parque natural 

em área urbana do Brasil e da América Latina.  
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A unidade acompanha o Rio Cocó – principal recurso hídrico da cidade – desde 

o Quarto Anel Viário da rodovia BR - 116, até a foz que deságua no Oceano Atlântico, 

mais especificamente entre as praias do Clube Caça e Pesca e de Sabiaguaba.  

Fruto de lutas dos movimentos sociais em torno da defesa ambiental, o parque 

sempre existiu de fato, porém não de direito. Sem a sua consolidação do ponto de vista 

legal, teve a sua diversidade biológica ameaçada pelo crescimento populacional, 

urbanização metropolitana e a especulação imobiliária na Capital do Estado.  

Quase 40 anos depois da primeira tentativa de criação do Parque do Cocó, a 

demarcação oficial de seus limites virou realidade com regulamentação pelo Decreto n° 

32.248, de 07 de junho de 2017 onde o Parque é enquadrado em regras de uso previstas 

no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), que estabelece 

outro tipo de relacionamento entre o Poder Público e a Sociedade Civil em relação ao 

Parque.  

Os limites do Parque estão descritos na Figura 4.2, onde o Trecho 01 representa 

a área do parque antes do Decreto n° 32.248/2017 e o Trecho 02 a área adicionada após 

sua regulamentação como unidade de conservação. A soma dos trechos resulta na nova 

poligonal do Parque. 
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Figura 4.2 – Poligonal do Parque Estadual do Cocó 

 
Fonte: SEMA, 2017. 

 

4.2.2 Caracterização 

 

Administrado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), a área é um 

conjunto paisagístico de alta relevância ambiental, considerada uma espécie de berçário 

natural para moluscos, crustáceos, peixes, répteis, aves e mamíferos. Seu principal 

ecossistema é o manguezal, um dos mais produtivos do planeta, que serve como fonte 

de alimento para os animais, sendo um espaço fundamental para a preservação de 

espécies.  
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O local é utilizado ainda para a pesquisa científica e para a prática de esportes e 

lazer, além de servir como atrativo turístico para visitantes de Fortaleza, contribuindo 

para a elevação da qualidade de vida da população (SEMA, 2016). 

Para estudar a área do Parque Estadual do Cocó e caracterizá-la, é necessário 

analisar toda a sua extensão, bem como sua inserção territorial. Segundo Freires et al. 

(2014), o levantamento dos elementos naturais que compõem área de estudo e a 

compreensão dos mesmos de forma integrada entre si, associando-os aos fatores 

socioeconômicos que interferem na dinâmica local, é de primordial importância para 

percepção das potencialidades e limitações que o ambiente oferece e consequentemente 

para a identificação das transformações e impactos no ambiente em questão. 

 

4.2.2.1 O rio Cocó 

 

As nascentes do rio Cocó estão localizadas na Serra da Aratanha, no município 

de Pacatuba. O rio atravessa os municípios de Pacatuba, Maracanaú e Fortaleza 

percorrendo uma distância de 42,5 km até desaguar no Oceano Atlântico, nos limites da 

praia Caça e Pesca, próximo à região de Sabiaguaba. Com uma bacia hidrográfica de 

485 km² atravessa a cidade de Fortaleza no sentido leste-oeste, percorrendo dezoito 

bairros, do prefeito José Walter à Praia da Sabiaguaba.  

No seu baixo curso, especialmente na sua zona estuarina compreendida entre o 

cruzamento da BR-116 e a sua foz forma um dos trechos mais exuberantes apresentando 

uma paisagem composta principalmente por matas ciliares, manguezais, dunas fixas e 

móveis. A Figura 4.3 mostra um dos trechos do rio. 
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Figura 4.3 – O rio Cocó 

 
Fonte: SEMA (2016) 

 

4.2.2.2 A flora 

 

De acordo com as delimitações propostas pelo Mapa de Vegetação do Brasil 

(IBGE, 2004), regionalmente a Área de Estudo insere-se no Domínio da Caatinga. No 

entanto, as unidades fitogeográficas sofrem com a influência exercida pela proximidade 

com a superfície oceânica, que propicia condições mais úmidas do que as verificadas 

sobre o domínio sazonal do semiárido.  

A fitofisionomia e a composição florística da cobertura vegetal expressam a 

capacidade dos componentes vegetais de se relacionarem com seu meio ecológico, o 

que implica adaptação ou ajustamento aos condicionantes ambientais. 

Na área estudada foram identificadas as seguintes unidades fitogeográficas: 

Vegetação Pioneira Psamófila, Vegetação Subperenifólia de Duna, Vegetação 

Perenifólia Paludosa Marítima (Mangue), Floresta Mista Dicótilo-Palmácea, Vegetação 

de Várzea e Vegetação de Tabuleiros Litorâneos. Destas Unidades, destacam-se como 

mais representativas na área, a vegetação de Dunas, o Manguezal e a Mata Ciliar, 

caracterizadas a seguir: 

 

a) Vegetação Subperenifólia de Duna 
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É a vegetação que se desenvolve nas dunas, auxiliando na sua fixação e 

reduzindo o avanço dos sedimentos dunares. O caráter subperenifólio significa que uma 

parte das espécies mantém as folhas, conservadas durante o período seco. Este tipo de 

vegetação ocorre de forma heterogênea no espaço devido à disposição do relevo. Na 

Figura 4.4 é possível observar as Dunas da Sabiaguaba, no Cocó. 

 

Figura 4.4 – Dunas da Sabiaguaba 

 
Fonte: Fortaleza em Fotos (2019) 

 

A baixa capacidade de retenção de água das areias quartzosas associada à forte 

ação eólica, à elevada salinidade provocada pela ação dos aerossóis e à elevada 

insolação são fatores que influem negativamente no balanço hídrico. Desse modo, 

apesar destas dunas estarem localizadas em uma região de elevada precipitação pluvial, 

as plantas estão submetidas a situações temporárias de estresse hídrico. Em função desta 

característica, as espécies vegetais das dunas desenvolveram adaptações visando à 

diminuição das taxas de transpiração e o aumento da captação de água. 

Caracterizada como segundo estágio, após a colonização por vegetação pioneira, 

este tipo de vegetação se desenvolve em superfície de dunas mais antigas e 

estabilizadas. A cobertura vegetal que ocorre nesta fitofisionomia assume função 

estabilizadora do ambiente, abrandando os processos morfodinâmicos, estabilizando o 

relevo e, desta forma, impedindo a migração dunar.   
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As principais espécies florísticas que compõem as dunas fixas são: o murici 

(Byrsonimacrassifolia), o cajueiro (Anarcadiumoccidentale), o guajiru 

(Chrysobalanusicaco), o batiputá (Ourateiafieldingiana), a ubaia (Eugeniasp.), o 

mofumbo (Combretumleprosum), a ameixa (Ximenia americana) e o feijão-bravo 

(Cynophalla flexuosa). 

A metodologia para a definição do desenho da poligonal do Parque foi a 

delimitação dos terrenos de marinha pela Superintendência do Patrimônio da União 

(SPU). Portanto, a maior parte do cordão de dunas ficou fora da proposta, por causa da 

sua altimetria (fica fora da Linha do Preamar Médio) e de serem terrenos privados 

majoritariamente, o que implicaria em custos não suportados pelo Estado na 

transformação em terrenos de posse e domínio público. 

 

b) Vegetação Perenifólia Paludosa Marítima (Mangue) 

O manguezal é um ecossistema costeiro que se desenvolve na área estuarina da 

bacia na planície flúvio-marinha onde há a influência da água doce e da água salgada. 

Característico das regiões tropicais/subtropicais, este tipo de formação está sujeito ao 

regime de maré. Sua distribuição estende-se para montante, acompanhando os cursos 

d’água até onde se faz sentir os efeitos da penetração das marés, onde formam faixas de 

transição com as florestas ribeirinhas, como mostra a Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 – Região de Mangue 

 
Fonte: SEMA (2016) 
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Estabelecido sobre as planícies de maré, constituídas por sedimentos argilosos 

que formam um ambiente hipóxico, o manguezal ocorre em regiões costeiras abrigadas 

e apresentam condições propícias para alimentação, proteção e reprodução de muitas 

espécies animais, sendo considerado importante transformador de nutrientes em matéria 

orgânica. Além disso, os mangues funcionam como fixadores de sedimentos, auxiliando 

na estabilização da linha de costa. Os manguezais são extremamente importantes na 

manutenção da dinâmica física do estuário, devido à contenção do assoreamento dos 

canais, além de assegurar a reprodução e crescimento de inúmeros organismos 

fundamentais à manutenção dos recursos pesqueiros. 

Banhados regularmente pelas marés, os bosques de mangue são perenifólios e 

apresentam plantas lenhosas halófitas facultativas, perfeitamente adaptadas para 

sobreviver em um ambiente salino e de baixa tensão de oxigênio, constituindo-se, dessa 

forma, de uma vegetação singular, capaz de colonizar solos predominantemente 

lodosos. 

Os manguezais apresentam floresta densa, porém floristicamente pobre em 

espécies lenhosas, em razão do alto teor salino e carência de oxigênio no substrato 

encharcado. Estes fatores selecionam flora apropriada para este tipo de ambiente, 

formando assim uma ampla e densa cobertura vegetal. Neste ecossistema há um subtipo 

específico de ambiente chamado “apicum” ou salgado. Enquanto o manguezal é uma 

formação florestal, os apicuns são campos arenosos nos quais predominam uma 

vegetação herbácea. 

As diferentes espécies vegetais estão distribuídas no manguezal em zonas, em 

relação à linha da água. Geralmente o mangue-vermelho (Rhizophoramangle) ocupa os 

locais próximos ao mar, na margem de rios e locais lamosos, devido aos seus rizóforos 

que permitem a sustentação no sedimento lodoso. Já o mangue-preto 

(Avicenniaschaueriana) e o mangue-branco (Laguncularia racemosa) ocorrem em 

locais mais afastados dos rios e do mar, geralmente de topografia mais elevada e 

sedimentos mais secos e arenosos como nos Apicuns.  

Ocorrem também elementos não típicos, como mangue-de-botão 

(Conocarpuserectus) e Acrostichumaureum. O mangue-branco (Laguncularia 

racemosa) é a espécie mais abundante no manguezal do Cocó, chegando a representar 

cerca de 80% dos indivíduos deste ecossistema. 

 

c) Floresta Mista Dicótilo-Palmácea (Mata Ciliar) 
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Vegetação encontrada nas margens dos rios e lagoas, formada por espécies 

predominantemente perenifólias que ocupam áreas com maior disponibilidade hídrica, 

tanto superficiais como subsuperficiais. Ocorrem às margens dos rios, onde os solos são 

mais férteis, uma vez que os processos de sedimentação propiciam maior deposição de 

matéria orgânica. 

Sobre as planícies fluviais desenvolve-se uma vegetação ripária com marcante 

presença de espécies, tais como: carnaúba (Coperniciaprunifera), sempre dominante 

sobre as demais. Esta palmeira endêmica do Nordeste do Brasil ocorre no Ceará 

geralmente associada com cajueiro (Anacardiumoccidentale), juazeiro 

(Ziziphusjoazeiro), mulungu (Erythrina velutina), sapinho (Sebastianiamacrocarpa), 

papagaio (Maytenusobtusifolia), escova-de-macaco (Combretumrotundifolium), oiticica 

(Licania rígida), marizeiro (Geoffroeaspinosa), mutamba (Guazumaulmifolia), sabão-

de-soldado (Sapindussaponaria), cocão (Coccolobasp.), torén (Cecropiasp.), além de 

outras espécies arbustivas e trepadeiras. 

A mata ciliar, também chamada vegetação ribeirinha, exerce papel fundamental 

na estabilização das margens dos rios, lagoas e nascentes, ao combaterem os processos 

erosivos e o consequente assoreamento destes, comumente ocasionados pelas chuvas 

torrenciais que ocorrem na quadra chuvosa.   

 

4.2.2.3 A fauna 

 

Dentre as espécies de aves encontradas na área do Cocó destacamos os 

seguintes: sibite do mangue (Conirostrum bicolor), galinha d' água (Gallinulagaleata), 

saracura (Aramidescajaneus), maçarico (Calidrissp.), socó (Butoridessp.), lavandeira 

(Fluvicolanengeta), gavião-do-mangue (Rostrhamussociabilis), carão 

(Aramusguarauna), canário-da-terra (Sicalisflaveola), sabiá-barranco 

(Turdusleucomelas), sabiá-laranjeira (Turdusrufiventris), sabiá-branca (Mimusgilvus), 

graúna (Gnorimopsarchopi), jandaia-verdadeira (Aratingajandaya), periquito-da-

caatinga (Eupsittulacactorum), corrupião-preto (Icteruspyrrhopterus), galo-de-campina 

(Paroaria dominicana), anu (Crotophagaani), anu-coroca (Crotophaga major), anu-

branco (Guiraguira), alma-de-gato (Piayacayana), sibiti (Coerebaflaveola), vem-vem 

(Euphoniachlorotica), bem-te-vi (Pitangussulphuratus), bem-te-vi-cavaleira 

(Machetornis rixosa), garça-carrapateira (Bubulcusibis), garça-branca-pequena 

(Egrettathula), garça-branca-grande (Ardeaalba), pinto-d'água (Porphyriomartinicus), 



58 

 

 

 

jaçanã (Jacanajacana), socó-boi (Tigrisomalineatum), socozinho (Butoridesstriata), 

tamatião (Nyctanassaviolacea), martim-pescador-grande (Megaceryletorquata) e 

martim-pescador-pequeno (Chloroceryle americana). 

Na Figura 4.6 é possível observar um guia da avifauna de pelo menos 100 

espécies de aves que habitam a floresta, o mangue e o rio na área do Parque do Cocó. 

 

Figura 4.6 – Guia da Avifauna do Cocó 

 
Fonte: O Povo (2017) 

 

Entre os peixes que habitam o manguezal, podem ser encontradas espécies de 

água doce e de água salgada. A maioria utiliza o manguezal como um verdadeiro 

mercado alimentício, onde podem encontrar desde o camarão e pequenas algas, até 

frutos do mangue que caem no rio.  

Outros utilizam o manguezal como maternidade, onde o ambiente é propício 

para o fornecimento de abrigo aos peixes jovens, protegendo-os de predadores maiores 

que vivem no mar. Os mais comuns são: pema (Megalopsatlanticus); bodó 
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(Hypostomuspusarum), carapeba (Diapterusrhombeus), carapicu 

(Eucinostomusargenteus), bagre (Cathoropssp.),cará (Geophagusbrasiliensis), 

carapitanga (Lutjanussp.), camurim (Centropomusensiferus), saúna (mugilcurema), 

dentre outros. 

Um dos animais símbolos do Parque são os caranguejos, animais típicos de 

manguezais. Encontramos as seguintes espécies: caranguejo-aratu ou aratu-do-mangue 

ou aratu-vermelho (Goniopsiscruentata), uçá (Ucidescordatus), chama-maré (Uca 

leptodactyla) e o guaiamum (Cardisomaguanhumi) mostrado na Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 – Caranguejo guaiamum 

 
Fonte: SEMA (2016) 

 

Destacam-se ainda: raposa (Dusicyonthous), guaxinim (Procyoncancrivorus), 

preá (Galeaspixii), camaleão (Iguana iguana), tijubina (Cnemidophorusocellifer), 

cassaco (Didelphisalbiventris), cobra-de-cipó (Oxybelisaeneus), jiboia (Boa 

constrictor), salamandra (Epicrates sp.), coral-verdadeira (Micrurusibiboboca) e 

jararaca (Brothropssp.). 

 

4.2.3 Vulnerabilidades 

 

Antes da realização de qualquer intervenção ao Parque é necessário um 

diagnóstico  das vulnerabilidades e dos principais problemas da unidade de 

conservação. Os impactos foram identificados através de levantamento bibliográfico, 
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entrevistas, visitas de campo e principalmente da análise dos últimos relatórios técnicos 

elaborados pela SEMA, que tratam de impactos ambientais no entorno do Rio Cocó. 

Desse diagnóstico, constatou-se que a urbanização provoca alterações 

significativas na paisagem natural e é a causa fundamental dos impactos nos 

ecossistemas da área de estudo. Tal urbanização teve início quando a população do 

campo começou a convergir para a cidade em busca de emprego e melhores condições 

de vida. Sem sucesso, renda e condições mínimas de sobrevivência, grandes levas de 

pessoas passaram a ocupar áreas impróprias (e sem a menor infraestrutura), inclusive de 

risco, ditas de domínio público, como mangues, áreas de várzeas, morros e dunas; 

resultando numa série de problemas de ordem ambiental. 

As ocupações irregulares, marcantes no entorno ou até mesmo dentro do rio 

Cocó haja vista o grande adensamento humano nas áreas por onde passa, são em 

maioria decorrentes de moradias populares e algumas instalações comerciais de 

pequeno porte. O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através do Centro de 

Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente, Urbanismo, Paisagismo e 

Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (CAOMACE), realizou vistorias 

técnicas para identificar os impactos ambientais decorrentes das ocupações irregulares 

existentes nas áreas de interesse ambiental na margem direita do Rio Cocó. A Figura 4.8 

é de uma das construções identificadas durante a vistoria. 

 

Figura 4.8 – Construção irregular de casa nas áreas de interesse ambiental do Rio Cocó 

 
Fonte: MPCE (2016) 
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Como decorrência da vistoria, o Ministério Público (MP) percebeu a necessidade 

de uma maior articulação dos órgãos públicos responsáveis pelo monitoramento e 

fiscalização dessas áreas, de modo a evitar e coibir ocupações indevidas, determinando 

fiscalizações semanais para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares. 

Nesta mesma oportunidade, o MP também realizou ação pedagógica 

esclarecendo aos moradores das comunidades visitadas que o direito à moradia deve ser 

perseguido conforme os parâmetros legais e junto aos órgãos competentes, visto que as 

ocupações em áreas de interesse ambiental, em especial em áreas que compõem 

Unidades de Conservação de Proteção Integral, por violarem outro direito igualmente 

assegurados pela Constituição Federal (meio ambiente ecologicamente equilibrado), não 

possuem respaldo legal e, portanto, não se sustentam como demanda passível de 

regularização pelos Poderes Públicos Municipal e Estadual. 

Por se tratarem de comunidades nativas e ribeirinhas formadas por grupos 

familiares que residem há décadas na margem do rio, visualizam-se algumas práticas 

sociais tradicionais, sendo observado que, até certo ponto, estas comunidades respeitam 

o meio ambiente. Embora possa ser presumida que a pegada ecológica destas 

comunidades seja menor que a média dos fortalezenses, alguns impactos adversos são 

gerados por esta ocupação, uma vez que são realizadas sem nenhum indicativo de 

licenciamento ambiental. 

A população de baixa renda tem como uma de suas principais fontes de renda e, 

muitas vezes, como única fonte de energia para o preparo de alimentos, o carvão vegetal 

obtido através da derrubada e queima de árvores do mangue.  

Além de tal ação predatória, é comum a produção de fogueiras por determinadas 

pessoas para preparação de alimentos na região, tornando propício a deflagração de 

incêndios no Parque, como mostra a Figura 4.9. A exemplo lembra-se do caso ocorrido 

em novembro de 2010, que conforme Moscoso et al. (2010), resultou na queima de pelo 

menos 10 hectares de vegetação. 
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Figura 4.9 – Forno improvisado para a queima de vegetação de mangue para produção 

de carvão 

 
Fonte: Freires et al. (2014) 

 

Segundo Freires et al. (2014), esses espaços, todavia, não foram apenas 

ocupados por favelas; muitos ambientes passaram a ser ocupados por residências ou por 

condomínios de luxo através da especulação imobiliária que procurou vender não só 

prédios, mas toda a visão panorâmica das áreas que exibiam atrativos naturais, como 

mostra a Figura 4.10.  

 

Figura 4.10 – Condomínios de luxo na região do Parque do Cocó 

 

Fonte: SEMA (2017) 
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Ao longo do trecho em que foi criado o Parque Estadual do Cocó, houve uma 

supervalorização dos empreendimentos no entorno a partir da visão extraordinária do 

parque oferecida pela localização dessas obras. Como exemplo, tem-se a construção na 

margem direita do Rio, do maior empreendimento comercial do estado, o Shopping 

Center Iguatemi, próximo a Avenida Engenheiro Santana Júnior e a Sebastião de Abreu, 

que por si só já representam grande alteração para a região (Figura 4.11).  

 

Figura 4.11 – Avenidas Engenheiro Santana Júnior, Sebastião de Abreu e Shopping 

Center Iguatemi 

 
Fonte: Google Earth (2019) 

 

Para execução da obra foi necessário o aterramento e compactação do solo para 

suportar tamanha edificação. Tal empreendimento continuou a impactar o ecossistema a 

partir das varias ampliações que processaram no decorrer dos anos. 

Além da execução da obra, há também impactos advindos das atividades do 

Shopping, como por exemplo, a realização de shows e eventos em que o palco e toda a 

aparelhagem de som são instalados a menos de 20 metros da floresta, tendo impacto um 

impacto sonoro diretamente na biodiversidade local. 

Segundo o biólogo Gabriel Aguiar, estresses sonoros são muitas vezes 

responsáveis pelo abandono de filhotes, pela fuga desorientada para vias públicas que 

pode resultar em atropelamento, pela supressão da caça que pode durar dias, pelo 
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impedimento dos raros acasalamentos de algumas espécies que ocorrem poucas vezes 

ao ano e pela fuga para espaços urbanos como condomínios e casa. 

O mais recente relatório técnico da SEMA (Relatório Técnico n° 18/2016 – 

Projetos Especiais), revela que essas ocupações são responsáveis também  pela 

eliminação da mata ciliar, pelo desmatamento de vegetação fixadora de dunas e pelas 

queimadas, o que reduz a capacidade de absorção do lençol freático e intensifica os 

processos erosivos que contribuem para o assoreamento do canal fluvial. A prática de 

aterramento da área de várzea no decorrer dos anos para construção e ampliação dessas 

ocupações vem produzindo o chamado efeito borda, onde os alagadiços e o mangue 

cedem espaço à expansão urbana e às ocupações irregulares que convergem da periferia 

para o centro do Parque. 

O estudo mostra também que a emissão de cargas não pontuais, advindas, 

principalmente, de esgotos domésticos, devido à ausência de saneamento e de ligações 

clandestinas, compromete a qualidade da água e o equilíbrio do mangue que compõe o 

ecossistema. Na Figura 4.12 é possível observar centenas de peixes foram encontrados 

mortos em um trecho do Rio Cocó, que passa pelo Bairro Jangurussu, em Fortaleza. Um dos 

moradores disse que a poluição provocou a morte dos peixes devido a tubulações de esgoto 

instaladas na margem que arremessam sujeira para a água. O local fica a cerca de 100 

metros de uma estação da CAGECE. O órgão informou que verificou “ligações 

clandestinas” para o rio. 

 

Figura 4.12 – Acúmulo de peixes mortos em leito do rio Cocó 

 
Fonte: G1 CE (2018) 
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Outro caso chamou a atenção quando uma espuma branca apareceu no rio Cocó 

(Figura 4.13). Os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) 

realizaram um diagnóstico e concluíram que a poluição é excesso de esgoto ou de 

alguma indústria ou fábrica, que o material não continha cheiro e possuía características 

de sabonáceo. 

"É poluição com certeza. Isso é muito ruim para o ecossistema porque o Rio 

Cocó tem peixe e tem vida. Não podemos aceitar que exista morte de peixe no momento 

que estamos revitalizando o Rio Cocó", declarou o Secretário do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (Sema), Artur Bruno, durante o projeto Viva o Parque no Cocó. 

 

Figura 4.13 – Espuma branca aparece no rio Cocó 

 

Fonte: Diário do Nordeste (2017) 

 

A área de estudo é marcada também pelo despejo constante de resíduos sólidos, 

com predominância de entulhos de construção civil. Carroceiros em seus animais de 

tração ou até carros e caminhões são pagos para destinar o resto dos materiais de 

construção nas áreas ambientais no entorno do parque, formando um ponto de descarte 

irregular, conforme a Figura 4.14.  

Vale ressaltar que a ampliação dos serviços de coleta de resíduos sólidos 

urbanos interfere de maneira positiva na recuperação da qualidade ambiental da região, 

permitindo que esses resíduos não sejam depositados de maneira inadequada nas 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/espuma-branca-no-rio-coco-atrai-curiosos-1.1703608
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/espuma-branca-no-rio-coco-atrai-curiosos-1.1703608
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/espuma-branca-no-rio-coco-atrai-curiosos-1.1703608
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margens do rio e/ou em locais que propiciam o carreamento de resíduos por meio das 

chuvas, alterando a qualidade das águas superficiais. 

 

Figura 4.14 – Descarte de lixo no entorno da cerca do Parque do Cocó 

 
Fonte: Freires et al. (2016) 

 

O próprio Estado tem realizado obras e modificações sobre áreas consideradas 

de preservação permanente, o que resulta em graves problemas na dinâmica do rio. 

Segundo Silva (2003) a construção de pontes e avenidas impacta negativamente o 

ecossistema manguezal, pois funcionam como dique, ao impedir a entrada das águas 

marinhas no interior da parte montante do manguezal, e como barragem, ao dificultar a 

passagem livre para o oceano das águas doces, drenadas da bacia hidrográfica.  

Tais intervenções alteram a fonte de energia, e desviam boa parte dos aportes 

energéticos e dos fluxos de matérias antes que sejam incorporados ao manguezal do Rio 

Cocó. Esse processo contínuo degrada o mangue e impede a regeneração do 

ecossistema, uma vez que essas avenidas pressionam de forma pontual e se tornou 

praticamente impossível a eliminação dessas obras do meio onde estão inseridas. Na 

Figura 4.15 é possível observar uma das avenidas que atravessam o Parque. 

 

 

 

 



67 

 

 

 

Figura 4.15 – Avenida na região do Parque do Cocó 

 
Fonte: SEMA (2017) 

 

É possível, então, perceber que essa intensa ocupação foi responsável por 

significativa alteração das condições paisagísticas e ambientais do local. Houve a 

fragmentação de habitats (que gera modificação e fragmentação da paisagem) com 

consequente perda da biodiversidade e declínio populacional da fauna e flora.  

Essa perda de biodiversidade e declínio populacional é ainda acentuada pelo tráfico de 

animais silvestres, principalmente passeriformes, pela pesca predatória e pela 

introdução de animais domésticos na área do parque.  

O tráfico de animais tem como intuito o rendimento pecuniário e a compra e 

vendas de animais silvestres, ou seja, a comercialização ilegal de espécies retiradas da 

natureza.  Além de refletir em questões sociais, a retirada indiscriminada de exemplares 

de seu habitat natural reduz a variabilidade genética, e favorece o desaparecimento das 

espécies. Avoantes, papagaios, tartarugas, jacarés, araras, galo-de-campina, sabiá, papa-

capim, saí-açu, brigadeiro e macacos estão entre as espécies mais visadas pelos 

traficantes cearenses.  

Segundo o artigo 29 da Lei n° 9.605/98 que trata dos crimes contra a fauna, 

matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em 

rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade 

competente, ou em desacordo com a obtida, tem pena – detenção de seis meses a um 

ano, e multa. A Figura 4.16 mostra a apreensão de animal capturado durante vistoria em 

comunidade do entorno. 
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Figura 4.16 – Criação irregular de animal silvestre em comunidade no entorno do Cocó 

 
Fonte: SEMA (2017) 

 

No que se refere à pesca predatória, o relatório identificou a realização tanto 

comercial como por lazer e a apanha de caranguejos para comercialização. A utilização 

dos recursos naturais do rio Cocó e manguezal associado é aspecto a ser considerado, 

visto ser fonte de renda (seja principal ou complementar) e/ou alimentar para a 

população de baixa renda. A orientação e a regulamentação do período de pesca e 

apanha/catação conforme períodos de reprodução são mecanismos fundamentais para a 

manutenção das espécies estuarinas. 

No entanto, um dos principais problemas em relação à fauna da unidade está na 

questão da entrada e abandono de animais domésticos, especificamente gatos. Estes 

animais, mesmo domesticados, tendem a caçar aves, roedores e pequenos répteis, tanto 

para se alimentar, quanto apenas por instinto. Apesar de não parecer preocupante, em 

números elevados, estes eventos podem comprometer ainda mais essa frágil estrutura da 

fauna silvestre, pois podem transmitir enfermidades à fauna nativa e causar 

desequilíbrio ecológico devido à competição interespecífica.  

Na Figura 4.17 é possível observar uma grande quantidade de gatos na área do 

Parque, além de moradias improvisadas para os mesmos. 
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Figura 4.17 – Gatos e abrigos improvisados na área do Parque 

 
Fonte: Autora (2019) 

 

Todos esses fatores, associados à dinâmica de uma cidade grande, influenciam a 

estrutura das comunidades faunísticas existentes na área de estudo. Nesse contexto, 

deve-se observar que, devido à pressão do entorno, cada vez mais os recursos 

faunísticos encontram-se ilhados no rio Cocó e na faixa de vegetação que o envolve. Por 

outro lado, a área tem proximidade com outras unidades de conservação, aparentando 

formar um corredor ecológico (com conectividade estrutural e funcional), que 

possibilite o fluxo de espécies da fauna e da flora, o que permite que a região ainda 

conserve uma biodiversidade faunística atípica para um ambiente urbano. 

A questão das espécies vegetais exóticas invasoras também é algo que necessita 

de atenção especial, com sugestão de substituição gradativa, conforme sugere a Lei 

Estadual nº 16.002/2016. 

Segundo a administração da UC, há ainda problemas que devem ser avaliados 

segundo a opinião de quem frequenta o Parque e está acostumado com a realidade do 

local. Diante disso, foi realizado um levantamento pela própria equipe de monitores 

ambientais do parque com os usuários a fim de identificar possíveis problemas de 

acordo com a opinião do visitante.  

O relatório mostrou que os entrevistados, na média, manifestaram-se satisfeitos 

com relação a destinação do lixo e a beleza natural do Parque e que estão descontentes 

com a segurança e a infraestrutura oferecidas. 

Dentre as sugestões de melhoria dadas pelos entrevistados, foram citadas: 

a) Aumentar a segurança e a manutenção do parque; 

b) Maior presença de policiamento nas trilhas; 

c) Melhorar sinalização nas trilhas; 

d) Alargamento das trilhas, planejamento da calçada dentro da trilha; 
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e) Manutenção das pontes (tábuas frouxas); 

f) Mais empenho das autoridades pois há uma grande falta de interesse por parte 

dos políticos; 

g) Divulgar mais o local para estimular a comunidade a participar mais das 

atividades. 

As figuras a seguir são de fotos tiradas na área do Parque para ilustrar os 

quesitos avaliados.  

 

Figura 4.18 – Lixeiras com separação de lixo seco e úmido por toda área do Parque 

 
Fonte: Autora (2019) 

 

Figura 4.19 – Sinalização sobre a coleta de lixo 

 
Fonte: Autora (2019) 
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Figura 4.20 – Sinalização sobre o abandono e captura de animais 

 
Fonte: Autora (2019) 

 

Figura 4.21 – Cabine Policial de Apoio e Segurança do Parque Estadual do Cocó 

 
Fonte: Autora (2019) 

 

4.3 Modelo de Apoio Multicritério à Decisão 

 

Antes da estruturação matemática do modelo foi preciso definir aspectos como o 

tipo de decisão, as alternativas a serem avaliadas, os critérios e os atores de decisão, 

conforme abordado nas seções seguintes. 

 

4.3.1 Definição do tipo de decisão 

 

A escolha e construção do processo decisório exigem um entendimento 

integrado de diversos fatores, como os objetivos a serem alcançados, os tipos de 
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recursos disponíveis, o conhecimento acerca do objeto de estudo, os fatores limitantes 

que cercam a problemática etc. Durante a etapa preliminar, algumas características do 

problema permitiram concluir que o mesmo poderia ser resolvido segundo a aplicação 

de um modelo de Apoio Multicritério à Decisão (AMD).  

Gomes e Gomes (2014) elencam algumas destas características que puderam ser 

percebidas na problemática levantada e ratificam a escolha deste modelo:  

a) Os critérios de resolução do problema são em número de, pelo menos, dois e 

conflitam entre si;  

b) Tanto os critérios como as alternativas de solução não são claramente definidos 

e as consequências da escolha de uma dada alternativa com relação a, pelo 

menos um critério, não são claramente compreendidas;  

c) Os critérios e as alternativas podem estar interligados, de tal forma que um dado 

critério parece refletir-se parcialmente em outro, ao passo que a eficácia da 

escolha de uma dada alternativa depende de outra ter sido ou não escolhida, no 

caso, as alternativas não são mutuamente exclusivas;  

d) A solução do problema depende de um conjunto de pessoas, cada uma das quais 

tem seu próprio ponto de vista;  

e) Alguns dos critérios são quantificáveis ao passo que outros só o são através de 

julgamentos de valor, efetuados sobre uma escala. 

O AMD possui a subjetividade como componente indissociável do processo de 

decisão, de modo que são reportados diferentes juízos de valor pelos diversos atores de 

decisão. Esta característica foi observada durante a construção da metodologia proposta 

por esta pesquisa e confirma a assertividade na escolha do AMD. 

Como já citado no referencial teórico deste trabalho, o AMD propõe-se a ter 

visão prescritivista e construtivista dos problemas. A aplicação utilizada nesta pesquisa 

melhor se enquadra dentro do paradigma prescritivista, onde o facilitador reúne as 

informações que descrevem o problema – inclusive informações acerca da preferência 

dos decisores – e constrói um modelo que será proposto aos decisores, cabendo a estes 

concordarem ou não. 

Um problema de AMD que objetiva a priorização de alternativas é classificado 

como de hierarquia/sobreclassificação (GOMES; GOMES, 2014). Neste estudo de caso 

as ações serão hierarquizadas segundo a prioridade de intervenção. 
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4.3.2 Definição dos participantes do processo decisório 

 

Para o processo decisório será feita a seleção de cinco atores de decisão, 

oriundos de três diferentes grupos:  

a) Gestão do Parque;  

b) Autoridade ambiental que atue em órgão de fiscalização, monitoramento e 

controle ambiental da cidade de Fortaleza;  

c) Sociedade Civil. 

Dessa forma, será possível obter as percepções daqueles que mantêm um contato 

direto com a realidade do tema pesquisado – e tenham qualificação técnica para 

responder com acurácia os questionamentos propostos, além de disponibilidade para 

colaborar com a pesquisa.  

O Quadro 4.1 objetiva descrever de forma sucinta o perfil técnico/profissional 

dos decisores, alocando-os segundo a sua respectiva classe. 

 

Quadro 4.1 – Perfil técnico/profissional dos decisores 

Classe de decisor Perfil técnico/profissional 

Gestão do Parque 

D1 Gestor do Parque Estadual do Cocó. 

D2 
Bióloga e Mestre em Ecologia; Administradora e Coordenadora 

de Educação Ambiental do Parque Estadual do Cocó. 

Autoridade 

Ambiental 
D3 

Geógrafo, Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente e 

Doutor em Ciências Marinhas Tropicais; articulador das Unidades 

de Conservação Estaduais na SEMA e fiscal ambiental na 

SEMACE. 

Sociedade Civil 

D4 

Advogada com Pós-Graduação em andamento em Direito 

Ambiental e Urbanístico; fundadora e presidente do Instituto 

Verde Luz. 

D5 
Biólogo e Mestrando em Ecologia e Recursos Naturais; 

representante do Movimento SOS Cocó. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Conforme expõem Gomes e Gomes (2014), ainda que a construção do modelo 

permita grande autonomia para quem o concebe, é preciso averiguar se o modelo 

proposto é capaz de ser aceito pelos decisores como um esquema de representação e 

organização dos elementos primários de avaliação, servindo de base à aprendizagem, à 

investigação, à comunicação e à discussão entre os decisores. 

Diante disso, foi aplicado um questionário a todos os atores de decisão a fim de 

auxiliar o processo de seleção de critérios, na percepção da relevância de cada um dos 

critérios em relação às alternativas e para validação do modelo de AMD desenvolvido. 

Este processo é detalhado nas seções a seguir. 

 

4.3.3 Definição dos critérios 

 

Esta seção apresenta o processo de seleção e validação dos critérios a serem 

utilizados no modelo de AMD, também incluindo um maior aprofundamento acerca da 

natureza particular de cada um dos critérios.  

Na etapa de definição dos critérios, os decisores exprimem suas percepções 

tendo por base não somente os dados reportados pela literatura ou pelos documentos 

oficiais cedidos pelos órgãos ambientais responsáveis, mas também levando em 

consideração suas experiências e conhecimentos sobre o Parque e sua vulnerabilidade. 

A padronização da coleta de informações pertinentes ao estudo foi definida 

segundo a construção de um questionário aplicado aos atores de decisão, com a 

finalidade de se obter a percepção dos mesmos quanto à relevância dos critérios 

utilizados – Apêndice C.  

As consultas foram realizadas em duas etapas distintas:  

a) Na etapa preliminar, o objetivo é contribuir no processo de entendimento da 

problemática abordada, tendo como resultado final a escolha dos critérios que 

serão utilizados no modelo de AMD;  

b) Na etapa de validação do modelo cada um dos representantes deverá avaliar e, 

caso seja necessário, sugerir alterações no modelo proposto, de modo que o 

mesmo seja aperfeiçoado e novamente apresentado até que haja consenso pleno 

de sua capacidade representativa em atender aos objetivos desta pesquisa. 

Vista a amplitude do conceito de vulnerabilidade, os critérios foram divididos 

em três classes: ambiental, social e institucional. O Quadro 4.2 exibe quais os critérios 

foram selecionados após o processo de análises e entrevistas com os atores de decisão. 
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Quadro 4.2 – Critérios avaliados pelos atores de decisão 

Classe Critério 

Ambiental 

C1 Biota 

C2 Cobertura vegetal 

C3 Qualidade da água do rio Cocó 

C4 Qualidade do solo 

Social 

C5 Ocupação irregular e especulação imobiliária 

C6 Saneamento da região do entorno 

C7 Turismo e lazer 

Institucional 

C8 Infraestrutura 

C9 Recursos Financeiros 

C10 Recursos Humanos 

C11 Segurança 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Tentar sintetizar um fenômeno complexo em um número limitado de critérios é 

uma tarefa difícil que exige um importante trabalho de reflexão teórica e metodológica. 

As seções a seguir abordam a natureza particular de cada critério que influenciaram sua 

escolha. 

 

4.3.3.1 Critérios Ambientais 

 

a) Biota 

Biota deriva do grego bios, que significa vida. Em outras palavras, a biota se 

refere a todos os seres vivos existentes de um ambiente específico. Neste estudo, o 

termo é empregado referindo-se ao conjunto de organismos em um habitat particular - o 

Parque do Cocó. 

Atualmente, muitas são as ameaças à biodiversidade da área de estudo, tais 

como: destruição de habitats, introdução de espécies exóticas, diminuição de 

endemismo, contrabando, caça e pesca predatórias, extinção de espécies, entre outras. 

A comunidade biológica influencia o ecossistema do qual fazem parte e por isso 

conhecer e preservar todos os seres que compõem a biota é extremamente importante 

para o equilíbrio ambiental. Tomadas de decisões que visem a alternativas viáveis que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Habitat
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conciliem desenvolvimento sem comprometimento da imensa riqueza biológica devem 

ser prioridade. 

 

b) Cobertura vegetal 

A vegetação possui infinitas funções que constituem benefícios socioambientais 

importantes para a unidade de conservação e seu entorno. Representa uma das variáveis 

responsáveis pela amenização do microclima da cidade, servindo de delimitador de 

espaços, absorvendo os ruídos, purificando o ar com a absorção das partículas tóxicas e 

de poeiras, diminuindo o albedo dos objetos, ou seja, a refletância da energia solar, 

promovendo um ambiente adequado à moradia. 

Concomitantemente, este espaço verde pode ser utilizado como instrumento de 

educação ambiental e/ou conscientização ambiental, promovendo uma maior interação 

entre a população e o meio natural. Também auxilia na conservação de espécies de 

plantas e animais, pois a redução da cobertura nativa dos ecossistemas naturais reflete o 

resultado de mudanças de uso da terra, reconhecidamente uma das principais ameaças à 

biodiversidade. 

Outro importante benefício é a diminuição dos processos de erosão. O rio Cocó, 

ao longo dos anos, vem sofrendo com a degradação, entre elas destaca-se o 

desmatamento da mata ciliar que contribui de forma significativa para o processo 

erosivo marginal, uma vez que, sem a cobertura vegetal proporcionada pela mata ciliar, 

o solo fica exposto à ação do vento e da água, fazendo com que ao longo do tempo a 

erosão se instale. Essa degradação desestrutura por tempo indeterminado, a bacia, seus 

subsistemas e sistemas adjacentes. 

 

c) Qualidade da água do rio Cocó 

A água é um elemento essencial e indispensável à manutenção da vida, não 

apenas por suas características peculiares, mas pelo fato de que nenhum processo 

metabólico ocorre sem sua ação direta ou indireta. Nestas condições, torna-se 

imprescindível que sua presença no ambiente esteja em quantidade e qualidade 

apropriadas para sua posterior utilização de acordo com os usos mais exigentes a que 

forem destinadas. 

A Bacia Hidrográfica do rio Cocó, a mais extensa e de maior área física na 

Região Metropolitana de Fortaleza.  
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recurso hídrico que acompanha toda a área da Unidade de Conservação em 

estudo, apresenta distintas finalidades, entre as quais se destacam o consumo humano, 

irrigação, navegação, pesca, aquicultura, harmonia paisagística, dessedentação de 

animais, preservação da fauna e da flora, criação de espécies, diluição e transporte de 

despejos. Apesar da sua importância, sofre descaso e insuficiente fiscalização por parte 

das autoridades locais com relação à sua preservação, o que pode ser observado nos 

trechos estudados, que apresentam ocupação desordenada em torno de suas margens, 

atividades de extração de areia, o lançamento de resíduos sólidos e efluentes. 

Diante disso, o critério qualidade da água do rio Cocó é aspecto indispensável 

para avaliar sua vulnerabilidade à atividade humana considerando as variações 

temporais e espaciais das variáveis físicas, químicas e microbiológicas, bem como seus 

usos múltiplos. Essa avaliação auxilia no que se refere ao seu gerenciamento, sendo 

necessária para traçar estratégias de planejamento e gestão, projetando cenários futuros.  

 

d) Qualidade do solo 

O critério qualidade do solo pode ser entendido como a capacidade ou 

especificidade do solo em exercer suas diversas funções de maneira sustentável, dentro 

dos limites do uso da terra e do ecossistema, para sustentar a produtividade biológica, 

manter ou melhorar a qualidade ambiental e contribuir para a saúde das plantas, dos 

animais e humana. 

Esse termo, muitas vezes utilizado como sinônimo de saúde do solo é composto 

pelo equilíbrio entre condicionantes geológicos, hidrológicos, químicos, físicos e 

biológicos. A avaliação deste critério deve estar relacionada às características 

intrínsecas, propriedades ou processos de uso e manejo do solo e de interações do 

ecossistema. 

 

4.3.3.2 Critérios Sociais 

 

a) Ocupação irregular e especulação imobiliária 

As ocupações irregulares são marcantes no entorno ou até mesmo dentro do rio 

Cocó haja vista o grande adensamento humano nas áreas por onde passa. Esses espaços, 

todavia, não foram apenas ocupados por favelas; muitos ambientes passaram a ser 

ocupados por residências ou por condomínios de luxo através da especulação 

imobiliária que procurou vender não só prédios, mas toda a visão panorâmica das áreas 
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que exibiam atrativos naturais. Ao longo do trecho em que foi criado o Parque Estadual 

do Cocó, houve uma supervalorização dos empreendimentos a partir da visão 

extraordinária do parque oferecida pela localização dessas obras.  

Diante dessa realidade, o critério ocupação irregular e especulação imobiliária é 

importante pois provoca um acelerado processo de devastação, pondo em risco a 

integridade de seus ecossistemas, sendo cada vez mais urgente uma mobilização efetiva 

da sociedade para salvar este espaço, evitando-se assim sua “morte anunciada”. 

 

b) Saneamento da região do entorno 

A qualidade das águas dos rios e sua gestão estão intimamente relacionadas às 

infraestruturas de saneamento básico. Nesse sentido, as estruturas existentes que dizem 

respeito ao abastecimento público, ao esgotamento sanitário, a drenagem urbana e a 

coleta de resíduos sólidos urbanos devem ser apontadas e avaliadas, verificando a 

necessidade de ampliação e/ou melhorias. 

Atualmente, verifica-se uma grande carga poluidora de esgoto sanitário no rio 

Cocó, responsável pela alta concentração de matéria orgânica em extensos trechos do 

rio, capaz de diminuir os níveis de oxigênio dissolvido na água, além de maximizar a 

quantidade de coliformes termotolerantes, nitrogênio, fósforo e alterar outros 

parâmetros indicadores de qualidade da água.  

É verificada também a presença de grande quantidade de resíduos sólidos que 

podem ser transportados até o rio na época de chuvas, além de obstruir as redes de 

drenagem e impactar todo o sistema. A disposição inadequada de resíduos sólidos e o 

lançamento irregular de esgoto também estão associados à ocupação irregular em áreas 

de maior fragilidade ambiental. 

 

c) Turismo e lazer 

O Parque do Cocó possui relevante valor econômico, na medida em que 

representa uma atração turística importante, oferecendo as melhores possibilidades de 

ecoturismo da cidade. 

Constitui-se como um potencial equipamento de lazer conjugado com a 

organização de atividades capazes de promover a percepção e o conhecimento de 

preservação ambiental para seus visitantes, que ali podem ainda experimentar ações 

educativas em prol da preservação do meio ambiente.  
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Além disso, encontra-se situado em um dos bairros mais valorizados da cidade, 

sendo certo que parte considerável desta valorização pode ser atribuída aos aspectos 

ambientais e paisagísticos da região. 

 

4.3.3.3 Critérios Institucionais 

 

a) Infraestrutura 

A infraestrutura é importante para garantir uma melhor utilização dos usos 

múltiplos do Parque. É de grande importância para uma Unidade de Conservação a 

implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades 

educacionais e culturais ao ar livre. 

A avaliação da situação das instalações também possibilita o planejamento de 

ações de reforma e a realização investimentos para melhorar o Parque de um modo 

geral. A exemplo temos a melhoria das condições das trilhas, das cercas de proteção, 

das lixeiras e placas de sinalização, dentre outros. 

 

b) Recursos Financeiros 

Os recursos financeiros são essenciais para ações de manutenção e conservação 

de máquinas e equipamentos, serviços públicos (água, esgoto, energia e telefonia), 

conservação e reparo de móveis e imóveis. No que se refere a investimento, os recursos 

são planejados/alocados de acordo com as necessidades de reforma e ampliação do 

Parque. 

Nesse contexto, destaca-se a negligência do poder público que se reflete na 

ineficiência de recursos financeiros para custear a operação e a fiscalização das 

unidades de conservação. Estes problemas comprometem o desempenho da gestão dos 

parques, particularmente quanto às ações que venham a coibir atividades ilegais, tais 

como invasão, caça e outras atividades não condizentes com os objetivos das Unidades 

(CUNHA, 2010), além de contribuir para a perda e degradação de importantes 

recursos naturais, limitando a efetividade de manejo. 

Segundo o Governo do Estado (2017), há previsão de investimento através de 

compensações ambientais, de R$ 50 milhões para garantir a infraestrutura necessária, 

não só para proteger o parque, mas para investir em equipamentos e tornar o Cocó 

referência turística internacional. 
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c) Recursos Humanos 

É importante um quadro de pessoal significante para o adequado funcionamento 

do Parque. Funcionários que realizem a vigilância, chamados guarda-parques; vigilantes 

patrimoniais, funcionários que mantenham a limpeza, educadores ambientais, dentre 

outros são essenciais para realização dos diversos objetivos da unidade. 

A capacitação específica e treinamento em relação à temática ambiental para 

estas pessoas são essenciais. Atualmente, a tendência observada é a terceirização por 

meio da contratação de um corpo de prestadores de serviço. 

 

d) Segurança 

O SNUC não prevê a questão da segurança do visitante de parques abertos à 

visitação pública. No entanto, há projetos de lei em análise, que determinam que metade 

dos recursos obtidos com a cobrança da taxa de visitação dos parques nacionais seja 

prioritariamente destinada à segurança do visitante e que cada unidade de conservação 

tenha seu próprio sistema de gestão de segurança, elaborado de acordo com normas 

técnicas.  

Um diagnóstico das condições de segurança seria de grande relevância pois 

indicaria as necessidades de estrutura específicas a cada área; o estabelecimento de 

normas e procedimentos de segurança; e indicação da periodicidade de manutenção de 

estruturas e equipamentos. O estabelecimento de obrigações, responsabilidades e 

penalidades ampliaria os escassos recursos para setor. 

 

4.3.4 Definição das ações ou alternativas 

 

Sendo este um estudo que busca trazer subsídios à gestão eficiente do Parque 

Estadual do Cocó, é apropriado, considerando a complexa realidade da unidade de 

conservação e tendo como base os objetivos do SNUC, sugerir ações prioritárias para 

alcançar o objetivo maior de viabilizar sua adequada implementação por meio de 

investimentos e esforços para a sua real proteção. 

Neste trabalho, a escolha das ações está diretamente relacionada às 

problemáticas do Parque e ocorreu de acordo com o Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental do Vale do Rio Cocó fornecido pela Prefeitura de Fortaleza, sendo 

validadas por especialistas na área.  



81 

 

 

 

Assim, foram selecionadas 12 ações de intervenção que serão as alternativas a 

serem hierarquizadas no problema multicritério em questão. Elas estão identificadas no 

Quadro 4.3: 

 

Quadro 4.3 – Identificação das Alternativas / Ações de Intervenção 

Alternativa Descrição 

A1 Regularização Fundiária 

A2 Divulgação da UC, seus limites e zonas para a população de Fortaleza 

A3 Criação do Conselho Consultivo 

A4 Melhoria da Qualidade da Água do Rio Cocó 

A5 Investimento em Infraestrutura para Uso Público 

A6 Recuperação da Cobertura Vegetal 

A7 Manejo e Controle de Animais Domésticos 

A8 Pesquisa Científica – Patrimônio Natural 

A9 Pesquisa Científica – Patrimônio Histórico - Cultural 

A10 Monitoramento das Pressões e Potenciais Situações de Conflito 

A11 Interação Social, Governança e Gestão Compartilhada 

A12 Avaliação Ambiental Integrada dos Empreendimentos Previstos 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Estas alternativas são fundamentais para garantir a inserção do Parque como 

valor ambiental de toda a sociedade, consolidando-o e protegendo-o na rotina urbana, 

gerando benefícios sociais diretos para as comunidades em seu entorno e ambientais 

para toda a região metropolitana. Cada uma das alternativas está descrita a seguir: 

 

a) Regularização Fundiária 

Considerando que o Decreto de Criação do parque tem um artigo declarando de 

utilidade pública todo o perímetro da UC, esta ação tem a finalidade de apontar 

diretrizes e ações estratégicas para resolução da malha fundiária. Considerando tanto a 

necessidade de aquisição de eventuais propriedades particulares, como para indenizar 

ou reassentar posseiros e famílias em situações de vulnerabilidade para consolidação do 

Parque Estadual do Cocó, afastando definitivamente formas de uso direto dos recursos 

naturais e interesses privados incompatíveis com o interesse público de preservação da 

área. Diante disso, será possível priorizar a arrecadação de áreas de acesso e pontos 
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frágeis da UC, necessários a vigilância e proteção patrimonial da unidade, para em juízo 

obter a imediata imissão de posse em favor do Estado. 

Esta ação será promovida sob a égide, orientação e supervisão de um Grupo de 

Trabalho (GT) envolvendo os três níveis de governo, que realizará um cadastramento 

(varredura de todo o perímetro da UC) das ocupações existentes, identificando glebas 

públicas já arrecadadas pelos níveis de governo, bem como da possível titularidade de 

áreas vagas, por meio de um cadastro multifinalitário apto a identificar os polígonos, 

seus ocupantes, o vínculo jurídico entre estes e as terras que ocupam, e benfeitorias para 

avaliação de valores indenizatórios. 

 

b) Divulgação da UC, seus limites e zonas para a população de Fortaleza 

Para que haja real integração entre os cidadãos fortalezenses e o Parque, é 

fundamental a divulgação direcionada e adequada da UC. A comunicação da sua 

missão, de seus limites territoriais e normas gerais de uso são essenciais para que a 

mesma seja compreendida e adequadamente valorizada. Desta forma, objetiva-se o 

desenvolvimento, no público-alvo, do sentimento de responsabilidade pelo bem público 

e o envolvimento dos atores sociais na efetiva conservação do Parque. 

Esta ação trata-se da elaboração de um Plano de Divulgação do Parque para todo 

o território da Unidade de Conservação e Zona de Amortecimento cujas atividades 

incluem, mas não se limitam a: 

 Elaborar material de divulgação do Parque; 

 Revisar a home page do Parque, atualizando-a periodicamente; 

 Levar o público a conhecer e a valorizar a importância do Parque como 

Patrimônio Natural; 

 Divulgar limites, objetivos, normas e atividades permitidas no Parque para a 

população de Fortaleza; 

 Promover uma maior aproximação do Parque com os meios de comunicação da 

região; 

 Levar a sociedade a conhecer e a entender os benefícios proporcionados pelo 

Parque; 

 Procurar conhecer e participar da formação de conselhos de meio ambiente, 

comitês de bacias hidrográficas, e demais conselhos de forma a estabelecer 

vínculos e trocas de informações com as várias instâncias de planejamento local 

e regional; 
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 Participar de fóruns de discussão sobre políticas públicas que de alguma forma 

envolvam a UC; 

 Promover o Parque e suas atividades de uso público junto às agências estaduais 

e municipais de turismo e agências privadas. 

 Criar e difundir o logotipo do Parque, identificando produtos que possam ser 

associados a ele, tais como camisetas, viseiras, canetas, que poderão ser 

produzidos por um patrocinador; 

 Estabelecer contato e parceria com faculdades, universidades e ONGs para a 

elaboração de pesquisas e divulgação de trabalhos realizados na UC; 

 Desenvolver, no Centro de Visitantes, exposições e distribuição de materiais de 

divulgação atinentes à conservação da natureza. 

 

c) Criação do Conselho Consultivo 

De acordo com o artigo 29 da lei n° 9.985/2000, cada Unidade de Conservação 

do grupo de Proteção Integral disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão 

responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos 

e de organizações da sociedade civil. 

Como principal instrumento de relacionamento entre a Unidade de Conservação 

e a sociedade, a estruturação do Conselho Consultivo é fundamental para a consolidação 

institucional do Parque. O trabalho a ser realizado pelo Conselho terá por objetivo: 

 Oferecer, por meio de controle social, transparência para a gestão da UC; 

 Contribuir para a elaboração e implantação do Plano de Manejo; e 

 Integrar a UC às comunidades, setor privado, instituições de pesquisa, ONGs, 

poder público, bem como às outras Áreas Protegidas situadas no entorno 

(Mosaico). 

O processo de criação do Conselho compreende a identificação dos atores locais 

e outras partes interessadas relevantes para a UC, a definição da composição do 

conselho e escolha dos conselheiros e, finalmente, a formalização e posse. 

O conselho deve ter representação dos órgãos públicos - órgão gestor na 

presidência do conselho da UC, dos órgãos ambientais dos três níveis da Federação e 

dos órgãos públicos de áreas afins, tais como: pesquisa científica, educação, cultura, 

turismo. Assim como representação da sociedade civil - comunidade científica; 

organizações não governamentais ambientalistas com atuação comprovada na região da 
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UC; população do entorno; trabalhadores e setor privado atuantes na região; 

representantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica, dentre outros. 

 

d) Melhoria da Qualidade da Água do rio Cocó 

Segundo a Lei nº 9.985/2000, uma Unidade de Conservação representa um 

espaço territorial com características naturais relevantes que inclui as águas 

jurisdicionais, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção. 

Nesse sentido, enfatizando a questão dos recursos hídricos, é de extrema 

importância que a Unidade de Conservação criada tenha seus cursos d’água protegidos, 

no entanto, deve-se levar em consideração que tal proteção só terá relevância se os rios 

e seus contribuintes, localizados na área da UC, exercerem seu papel enquanto 

ecossistema protegido. 

Sendo assim, é necessário que as condições do rio Cocó, bem como de seus 

afluentes, atendam aos padrões de qualidade estabelecidos na Resolução CONAMA nº 

357/2005 de acordo com o enquadramento de cada corpo d’água, para promover a 

saúde, o bem-estar humano e o equilíbrio ecológico aquático e estuarino. Ressalta-se 

que, como os cursos d’água são sistemas dinâmicos, pode haver alterações na qualidade 

da água por diferentes fontes de poluição, difusas ao longo do rio Cocó e de seus 

tributários; nesse sentido, recomenda-se que a ação seja expandida para toda extensão 

da bacia hidrográfica do rio Cocó. 

Como garantia da melhoria da qualidade da água do rio Cocó, desde sua 

nascente localizada no município de Pacatuba, até a sua foz em Sabiaguaba, Fortaleza, 

faz-se necessária a implantação (e ampliação) da rede de coleta e tratamento de esgoto 

nos bairros localizados no entorno do rio (com foco para a Zona de Amortecimento do 

Parque), assim como a expansão dos serviços de coleta de resíduos sólidos, o 

monitoramento da eficiência das ETE, além da execução de medidas de controle e 

fiscalização de lançamento de esgoto irregular e de conexão dos domicílios à rede já 

implantada. 

A prioridade dessa ação deve ser direcionada às áreas mapeadas pela CAGECE 

no que tange às áreas com implantação de coleta e de tratamento de esgoto, além de 

promover o aceleramento das outras áreas que estão com seus recursos assegurados para 

as obras e, principalmente, daquelas que estão em fase de captação de recursos 

financeiros. 
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Para execução dessa ação, é necessário o envolvimento da SEMA e SEUMA, 

junto a CAGECE e ao Governo do Ceará. Recomenda-se a participação ativa da 

SEUMA para fiscalizar e autuar os imóveis não interligados à rede coletora de esgoto da 

CAGECE, quando a mesma já estiver disponível, bem como fiscalizar a eficiência das 

ETE implantadas. 

 

e) Investimento em Infraestrutura para Uso Público 

A visitação às unidades de conservação é considerada uma das principais 

estratégias de sensibilização da sociedade para a importância da conservação da 

natureza, contudo, deve ser cuidadosamente planejada para que a UC possa cumprir os 

objetivos de sua criação e para funcionar como um vetor de desenvolvimento local e 

regional, na medida em que é explorado o potencial turístico do Uso Público dado ao 

Parque. 

Ampliando o trabalho já realizado no chamado Parque do Cocó, resgatando o 

passado vibrante do Parque Adahil Barreto e devolvendo ao Pólo de Lazer Tancredo 

Neves sua função original, o objetivo do investimento em uso público é incentivar o 

contato com a natureza, por meio de experiências recreativas e educacionais, motivando 

os visitantes para reflexão sobre práticas conservacionistas e sustentáveis. 

O investimento em Uso Público deve assegurar que a visitação seja promovida 

de forma democrática, possibilitando o acesso de todos os segmentos sociais ao Parque, 

e que os usos e as atividades de visitação realizadas na UC sejam condizentes com as 

normas específicas para cada área e que os impactos negativos sobre os recursos sejam 

minimizados. 

Esta ação trata-se do emprego de instrumentos de planejamento e ordenamento 

do Uso Público do Parque visando garantir a visitação e utilização do espaço de forma 

conciliada com a conservação da biodiversidade. Para tanto, faz-se necessário: 

 Conhecer os perfis de visitante (atual e potencial), suas expectativas e 

aspirações; 

 Realizar estudo de viabilidade para implantação de novos equipamentos e 

estruturas; 

 Estudar a possibilidade de adotar a concessão de serviços como uma alternativa 

para a prestação de serviços de qualidade aos visitantes; 

 Ampliar e adequar a infraestrutura física necessária à operacionalização das 

atividades de Uso Público, incluindo portadores de necessidades especiais; 
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 Dimensionar equipes para o suporte às atividades de Uso Público; 

 Capacitar a equipe gestora no que diz respeito às técnicas de manejo da 

visitação, monitoramento de impactos, manutenção de trilhas, técnicas de 

mínimo impacto em áreas naturais, atendimento ao público, entre outras; 

 Monitorar os impactos do uso público com base no registro de entrada e saída 

dos visitantes; 

 Promover parcerias com instituições do governo, da sociedade civil organizada, 

da iniciativa privada e de instituições de ensino e pesquisa para alcançar os 

objetivos de manejo e a adequada visitação nas UC; 

 Disponibilizar materiais educativos e infraestrutura para educação ambiental; e 

 Incentivar o serviço voluntário, visando a contribuição da sociedade nas 

atividades de apoio ao manejo e gestão da visitação nas UC; 

 Desenvolver para os espaços das Zonas de Uso Extensivo e Intensivo propostas 

do Zoneamento, de forma a atrair os visitantes ao uso consciente do espaço e 

infraestrutura disponível. 

 

f) Recuperação da Cobertura Vegetal 

Essa ação se justifica tendo em vista a crescente pressão antrópica que o Parque 

Estadual do Rio Cocó vem sofrendo ao longo dos anos, pois possibilita a evolução 

natural dos ambientes, no todo ou em amostras representativas, garantindo a 

manutenção da biodiversidade. 

Ocorrerá diante da elaboração de um Plano de Recuperação da Vegetação, que 

vise realizar a avaliação das áreas a serem recuperadas, identificando os fatores de 

degradação, a prioridade de recuperação e as medidas necessárias para a restauração da 

vegetação natural. As atividades previstas incluem, mas não se limitam a: 

 Refinar o mapeamento das áreas degradadas existentes na Zona de Recuperação 

do Parque; 

 Estabelecer diretrizes para a revegetação e manejo das áreas alvo; 

 Controlar processos erosivos e desestabilizações, por meio de ações preventivas, 

de monitoramento e corretivas; 

 Recompor e/ou enriquecer as áreas alvo buscando o estabelecimento de 

conectividade entre ambientes significativos e criando novos habitats, 

incrementando a capacidade de suporte local para a fauna; 

 Promover o uso de práticas de conservação do solo; 



87 

 

 

 

 Efetuar, nas áreas com ocorrência de espécies exóticas, a substituição gradativa 

por espécies nativas, por meio de projeto de restauração florestal e/ou 

enriquecimento definindo-se as áreas prioritárias e os meios necessários, quando 

for o caso; 

 Realizar o tratamento paisagístico em todos os setores da Zona de Uso Intensivo, 

inclusive, onde sem encontra a sede do Parque do Cocó; 

 Implantar um viveiro de mudas destinado ao fornecimento de mudas, de 

qualidade controlada, para atendimento das demandas de recuperação da 

vegetação. 

 

g) Manejo e Controle de Animais Domésticos 

A presença de animais domésticos em unidades de conservação pode ocasionar 

sérios danos às populações de animais silvestres que ainda habitam a região. Em casos 

de UC localizadas em área urbana, essa situação torna-se ainda mais preocupante, visto 

que cães e gatos (em sua maioria) apresentam instinto caçador e simpatia pela oferta de 

alimento e abrigo que a UC proporciona. 

Além de competirem pelos recursos com outras espécies, cães e gatos tendem a 

assumir uma posição predatória dentro da cadeia trófica do ambiente, predando 

exemplares adultos, ninhos e filhotes (no caso de aves), além de cobras, sapos, 

pequenos lagartos e pequenos mamíferos. 

Diante disso, o manejo e controle de animais domésticos no interior do Parque 

do Cocó tornam-se fundamental, visando o equilíbrio da fauna silvestre residual e a 

manutenção/reprodução da mesma. 

Esta ação no interior do Parque Estadual do Cocó abrange as atividades de 

intervenção, fiscalização e educação ambiental a seguir: 

 Atividades de Fiscalização: compreendem as ações voltadas a proibir a 

população de abandonar/soltar os animais domésticos na área do Parque. 

Deverão ser realizadas pelos funcionários, gestor e voluntários em mutirões com 

distribuição de panfletos, de forma a coibir e orientar a população; 

 Atividades de Educação Ambiental: serão realizadas ações visando instruir a 

população sobre os danos que os animais domésticos podem ocasionar sobre a 

fauna silvestre. Além disso, a população deverá ser instruída com informações 

sobre possíveis doenças transmissíveis por cães e gatos, principalmente; 
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 Atividades de Castração e Vacinação: em conjunto com uma das atividades 

descritas acima, pode-se realizar campanhas de castração e vacinação de animais 

domésticos da população; 

 Atividades Interventivas: correspondem as atividades de manejo propriamente 

dita. Tais ações deverão visar à remoção dos exemplares da área do Parque 

Estadual do Rio Cocó e Parque Adahil Barreto, por meio de captura e destinação 

dos exemplares para organizações competentes, castração dos mesmos, 

vacinação e doação. 

Para a execução destas ações deverão ser realizadas em parceria com diversas 

frentes. Além de associações de proteção aos animais, o centro de zoonoses no 

município deverá ser acionado para auxiliar nas medidas e nas atividades visando à 

castração, vacinação e conscientização da população. Além disso, poderão ser parceiros: 

Corpo de Bombeiros, Instituições de Ensino, ONGs, Guarda Civil Metropolitana, 

Clinicas Veterinárias da região, Zoonose, entre outras. 

 

h) Pesquisa Científica – Patrimônio Natural 

As atividades relacionadas à pesquisa, atualmente desenvolvidas na área do 

Parque Estadual do Cocó são bastante heterogêneas acerca do patrimônio natural, deste 

modo para a assertividade das atividades aqui presentes existe a necessidade de um 

mapeamento acerca do conhecimento existente. 

Verifica-se, portanto, a necessidade de aprimoramento da gestão da pesquisa 

envolvendo a infraestrutura; o planejamento, avaliação e controle; o aumento do número 

de estudos e, ainda quanto à aplicabilidade do conhecimento produzido para a 

administração da UC. 

Tal aprimoramento é de fundamental importância tendo em vista a 

complexidade inerente à gestão do patrimônio natural compreendido pela UC, bem 

como os vetores de pressão identificados, o que demanda um grau significativo de 

informações científicas, constantemente atualizadas, para fundamentar as decisões de 

manejo. 

Acontecerá a partir da concepção de um Plano de Ação visando estimular, 

consolidar e planejar as ações de pesquisa e manejo do patrimônio natural com 

atividades que incluam, mas não se limitem a: 

 Realizar mapeamento do estado da arte do conhecimento acerca do patrimônio 

natural do Baixo rio Cocó, de modo a reconhecer as lacunas dos estudos de base 
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e de conhecimentos específicos com intuito de subsidiar as ações específicas e 

demais atividades; 

 Consolidação do conhecimento gerado a com a finalidade da proteção da 

biodiversidade e gestão do Parque Estadual do Rio Cocó; 

 Consolidação de banco de dados das pesquisas acerca do patrimônio natural 

(realizadas, em realização e futuras); 

 Fazer gestão junto às universidades e instituições de pesquisa para que seja dado 

retorno das pesquisas realizadas na UC e ZA e seja devidamente incluso no 

banco de dados sugerido; 

 Estimular e apoiar o desenvolvimento de pesquisas científicas de base e sobre as 

temáticas entendidas como lacunas de conhecimento verificadas nos 

mapeamentos realizados; 

 O órgão responsável e equipe gestora da UC devem definir prioridades e 

necessidades sobre o direcionamento das pesquisas a serem desenvolvidas. 

Neste sentido deve-se atentar para pesquisas dirigidas a gestão da UC ou para 

questões pertinentes a ZA e as áreas de recuperação ambiental, bem como para 

diagnose de vetores de pressão atuais e futuros; 

 Desenvolver parâmetros ambientais para monitoramento; 

 Avaliar periodicamente e planejar anualmente as ações de pesquisa e manejo; 

 Realizar parcerias público-privadas. 

 

i) Pesquisa Científica – Patrimônio Histórico-Cultural 

O patrimônio histórico-cultural de uma cidade é o conjunto das manifestações 

produzidas socialmente ao longo do tempo no espaço urbano que se torna referência 

simbólica e afetiva dos cidadãos e constitui a identidade da cidade. Preservar o 

patrimônio histórico-cultural de Fortaleza é manter as marcas de sua história e, assim, 

assegurar a possibilidade da construção dinâmica da identidade e da diversidade cultural 

da comunidade fortalezense. 

Perceber e respeitar o passado significa integrá-lo à realidade de uma cidade 

dinâmica e viva. É papel do governo preservar esses itens que articulam e garantem o 

acesso às memórias e experiências de um povo. Sob a perspectiva de atrativo turístico, 

os patrimônios também incentivam o diálogo entre diferentes culturas. 
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Especificamente com relação ao potencial arqueológico, o contexto de pesquisas 

arqueológicas ainda é incipiente no Estado do Ceará e, portanto, beneficiar-se-ia de 

maior estímulo e de expansão das pesquisas. 

Esta ação sugere que seja promovida a avaliação da possibilidade de restaurar a 

estrutura da área da Salina Diego enquanto bem material do patrimônio histórico-

cultural de Fortaleza, qualificando-a para o processo de tombamento municipal. Ao ser 

restaurada, pode tornar-se atrativo de uma exposição permanente, instalada no Centro 

de Visitantes do Parque, por exemplo, sobre a evolução da ocupação da porção leste da 

cidade de Fortaleza. 

No mesmo sentido, julga-se interessante verificar a relevância de preservar as 

estruturas chamadas de Lavanderia (incluindo poço), localizadas na lateral da trilha 

principal do Parque. Esta ação propõe que seja estudada a pertinência e viabilidade de 

caracterizar a Lavanderia como bem cultural a ser tombado e divulgada como evidência 

de uma forma de utilização do rio Cocó que, ainda que contemporânea, é pouco comum 

aos hábitos urbanos da metrópole. Contrapondo a estrutura original à mais recente, com 

tanques e cobertura, pode-se trabalhar, no contexto da educação ambiental, junto aos 

visitantes a questão da interferência do poder público na tentativa de mitigar os 

impactos ambientais negativos sobre os recursos hídricos desta atividade. 

Também carece de maior conhecimento científico o potencial arqueológico da 

UC, em especial de sua Zona Intangível, dada sua vizinhança às dunas de Sabiaguaba, 

onde prospecções arqueológicas identificaram a presença de significativo material 

arqueológico. 

 

j) Monitoramento das Pressões e Potenciais Ações de Conflito 

Pelo fato do Parque estar localizado em uma região de intensa urbanização, sofre 

constantemente pressões, tais como o uso indevido, por parte de visitantes e invasores, 

de áreas vegetadas ou de instalações do Parque, despejo de resíduos, caça e pesca, roubo 

de patrimônio (principalmente o alambrado), desova de corpos e veículos roubados e 

invasão de animais domésticos. A garantia da integridade do Parque depende da eficaz 

atuação do poder executivo em campo, com ações de fiscalização. Sabe-se que a 

alocação de recursos materiais e humanos para essa tarefa pode ser um desafio 

institucional, portanto, faz-se necessária a busca de ações integradas entre as várias 

entidades envolvidas. 
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Os vigilantes desenvolvem também a educação ambiental junto às comunidades 

de entorno, levando-as a compreender o meio ambiente como indispensável para a 

melhoria da sua qualidade de vida. Consequentemente observa-se uma mudança de 

atitude e a própria comunidade transforma-se em agente protetor e parceiro do Parque 

ao denunciar ações irregulares. 

Os principais objetivos desta ação de fiscalização, ou vigilância ambiental, são a 

garantia do domínio territorial da UC, a preservação do patrimônio natural e potencial 

histórico-cultural da UC e sua ZA e a coibição de atos de infração dentro e no entorno 

do Parque. 

A vigilância pode ser realizada pelos chamados guarda-parques, funcionários 

públicos que apresentam capacitação e treinamento, contudo, a tendência atual 

observada é a terceirização por meio da contratação de vigilantes patrimoniais. Faz-se 

necessário que o corpo de prestadores de serviço receba capacitação específica em 

relação à temática ambiental. 

Além da adequação do quadro de pessoal (em número e capacitação, é preciso 

que o Parque invista em equipamentos, como rádios e veículos, e infraestrutura, como 

guaritas, sinalizações e cercas). A vigilância ambiental deve ser executada por meio de 

rondas contínuas ou periódicas pelas divisas e trilhas do Parque e controle permanente 

de acessos. As rondas de rotina são importantes para detectar possíveis interferências 

nos limites do Parque, inibir toda e qualquer ação danosa e marcar presença da Gestão 

do Parque diante da comunidade. O registro de ocorrências deve ser sistematizado e os 

relatórios gerados devem ser simples e acessíveis aos funcionários, permitindo, 

inclusive que sejam mapeadas áreas de risco de acordo com graus de ocorrência. Os 

limites do Parque devem ser sinalizados, principalmente junto às vias de acesso e além 

da coibição, devem ser intensificadas e monitoradas as ações de prevenção e punição 

aos danos. 

Finalmente, ressalta-se a necessidade de fortalecimento das ações conjuntas 

entre os diversos órgãos envolvidos, incluindo o estabelecimento de canais de 

comunicação entre a Polícia, funcionários do Parque e os vigilantes terceirizados. 

 

k) Interação Social, Governança e Gestão Compartilhada 

A incidência de diplomas legais com o condão de proteção e defesa da área não 

é suficiente para impedir pressões e ameaças constantes, incluindo desmatamentos, 

invasões, extração de produtos naturais, caça, pesca, expansão das atividades agrícolas e 
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urbanas. Para que o Parque não seja um fragmento isolado de vegetação natural sem 

significado social, há necessidade de um processo participativo permanente que alicerce 

o Plano de Manejo para que este seja de fato orientador dos usos,quer dentro do 

perímetro protegido, quer em sua ZA, e seja um processo contínuo, dinâmico e 

gradativo.  

Assim, a consolidação de um processo participativo assume uma importância 

fundamental como oportunidade para valorizar a UC em face da coletividade e de sua 

contribuição para a cidade, permitindo concomitantemente identificar as lideranças que 

apoiam a solução de conflitos em seu perímetro e entorno. Com esse olhar, propõe-se 

como Ação Prioritária o estabelecimento de um Programa de Interação Social e Gestão. 

Como primeiro passo há necessidade de levantar e analisar as informações sobre 

o atual sistema de gestão da área com as autoridades responsáveis pelo território 

abrangido bem como conhecer stakeholders e lideranças na área de abrangência da 

unidade, com as populações do entorno, com as lideranças locais e regionais e com as 

entidades atuantes na região, para em seguida pactuar ações voltadas a consolidar 

programas de educação ambiental, capacitações para novas oportunidades de trabalho e 

geração de renda consolidando o compartilhamento da gestão da UC e governança 

socioambiental de sua ZA e o fortalecimento de políticas rumo ao desenvolvimento 

sustentável. 

 

l) Avaliação Ambiental Integrada dos Empreendimentos Previstos 

A consolidação do Parque como Unidade de Conservação e a definição de seus 

limites territoriais representam uma mudança na realidade da região que faz com que as 

justificativas para necessidade da implantação dos empreendimentos em questão sejam 

revisitadas, de tal modo a permitir que as decisões tomadas pela gestão pública 

proporcionem à população a certeza de que a proteção ao meio ambiente não será 

preterida pelo imperativo de melhoria das condições de mobilidade urbana. 

Sugere-se que a SEINFRA, em parceria com a SEINF, realize um estudo que 

efeitos sinérgicos e cumulativos resultantes dos impactos ambientais ocasionados pelo 

conjunto das intervenções de infraestrutura para mobilidade urbana previstas para a 

área, no sentido de verificar a real necessidade de implementação de todos os 

investimentos previstos nos locais e da forma que se encontram atualmente planejados. 



93 

 

 

 

Recomenda-se, sem negligenciar as atuais projeções com relação às demandas 

por transporte público e os desafios da mobilidade urbana na capital, que os 

empreendimentos previstos sejam analisados em conjunto, entendendo que: 

 A implantação de um determinado empreendimento pode tornar outro(s) 

desnecessário(s); 

 Que as alternativas locacionais podem ser repensadas de forma que as 

infraestruturas a serem construídas não impliquem impactos negativos de 

magnitude sobre a área do Parque; ou 

 Que os projetos de engenharia podem ser revistos buscando soluções mais 

alinhadas à necessidade de proteção da área definida como Unidade de 

Conservação (por exemplo, um estudo comparativo que demonstre que uma 

ponte é uma opção mais recomendável em termos econômicos, ambientais e 

sociais do que uma via subterrânea). Diante dos cronogramas de obras 

predefinidos e aqueles já em andamento, é urgente a necessidade da realização 

desta Avaliação com vistas a garantir que os projetos aprovados e 

implementados sejam, além de economicamente viáveis, ambientalmente 

responsáveis, principalmente, no que tange aos efeitos sobre o Parque e sua ZA. 

 

4.3.5 Escolha do método multicritério 

 

Segundo Magalhães (2017), a escolha de um método de apoio à decisão deve ser 

embasada pelas características básicas do problema, como o tipo de problemática, os 

tipos de critérios e de alternativas, as formas com que as informações ao longo do 

processo decisório podem ser obtidas e os tipos de resultados esperados.  

Seguindo estas premissas básicas, o decisor pode deparar-se ainda com mais de 

um método disponível, uma vez que se sabe da grande variedade de métodos 

multicriteriais já amplamente utilizados pela comunidade cientifica.  

Para esta pesquisa, buscou-se um método que:  

a) Trabalhasse com a problemática de hierarquização;  

b) Fosse robusto o suficiente para uma grande quantidade de alternativas e de 

critérios;  

c) Permitisse trabalhar com informações imprecisas, sobretudo no que se refere ao 

grau de importância atribuído aos critérios pelos decisores;  
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d) Gerasse um ordenamento completo, sem gerar possíveis incompatibilidades 

entre as ações. 

e) Pudesse ser aplicada com o auxílio de uma ferramenta computacional gratuita e 

de fácil reprodução. 

Nesse contexto, o método escolhido para a realização desse trabalho foi o 

Analytic Hierarchy Process (AHP), considerando que ele reúne todos os aspectos 

desejados. 

O método AHP de Auxílio Multicritério à Tomada de Decisão, desenvolvido 

pelo matemático Thomas L. Saaty em 1977 é uma técnica de análise de decisão e 

planejamento de múltiplos critérios, onde sua aplicação reduz o estudo de sistemas 

complexos a uma sequência de comparações aos pares de componentes adequadamente 

identificados. 

 Segundo Hammond, Keeney e Raiffa (2004), a utilização do AHP começa pela 

definição do problema de decisão, onde se faz necessário conhecer os valores do 

tomador de decisão. Depois é preciso decompor o problema em uma hierarquia de 

critérios definidos e que tenham relevância à meta. A partir do momento em que essa 

hierarquia lógica está construída, os tomadores de decisão avaliam as alternativas por 

meio da comparação, de duas a duas, dentro de cada um dos critérios, conforme mostra 

a Figura 4.22. 

 

Figura 4.22 – Estrutura Hierárquica do AHP 

 
Fonte: Marins, Souza, Barros (2009). 

 

Nesse contexto, Saaty (2008) e Chan (2004) elencaram passos a serem seguidos 

para decompor uma decisão no AHP, como pode ser visto no Quadro 4.4. Chan (2004) 

ainda atribui maior relevância ao último passo do processo: cálculo do “Índice de 

Consistência”, pois se ele não for satisfatório, será necessário refazer os julgamentos 

adotados. 
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Quadro 4.4 – Etapas de decomposição da decisão utilizando AHP 

 
Fonte: Adaptado de Saaty (2008) e Chan (2004). 

 

Todos os cálculos foram realizados com o software MICROSOFT® EXCEL®, 

que é suficiente e de fácil utilização para a aplicação do modelo AHP. Para o exemplo 

de aplicação descrita neste trabalho foi usada uma única planilha, com células contendo 

fórmulas simples, de acordo o um passo a passo proposto por Saaty. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A decomposição hierárquica proposta para o estudo de caso deste trabalho pode 

ser visualizada através da árvore de decisão da Figura 5.1. 

Como já mencionado, a atribuição de peso a critérios e alternativas é 

determinante no processo de aplicação do método, pois evidencia a influência que as 

preferências do tomador de decisão exercem através dos pesos atribuídos nos 

julgamentos. 

Para atribuir os pesos aos julgamentos, utiliza-se uma escala fundamental de 

números absolutos, conhecida por escala Saaty. Mais do que uma escala numérica, 

baseia-se em aspectos psíquicos que justificam a atribuições de pesos e a utilização de 

níveis de importância. Trata-se de uma escala verbal (definindo os pesos) apoiada em 

uma escala cardinal (que denota a intensidade dos pesos) facilitando assim a verificação 

da melhor alternativa existente. O Quadro 5.1 apresenta a escala: 

 

Quadro 5.1 – A Escala de Saaty 

Intensidade da 

importância 
Definição Explicação 

1 Igual importância 

Ambos os itens (critérios ou 

alternativas) contribuem 

igualmente para atingir o 

objetivo 

2 
Importância ligeiramente 

superior 
 

3 Importância moderada 

Experiência e julgamento 

favorecem ligeiramente um 

item (critérios ou alternativas) 

sobre o outro 

4 Mais moderada  

5 Forte importância 

Experiência e julgamento 

favorecem fortemente um item 

sobre o outro 

6 Mais forte  

7 Importância muito forte 

Um item é muito fortemente 

favorecido em detrimento de 

outro; sua dominância é 

demonstrada na prática 
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8 Muito mais forte  

9 
Importância absoluta ou 

extrema importância 

A evidência favorecendo uma 

atividade sobre a outra é da 

mais alta ordem possível de 

afirmação 

n,1 a n,9 

Quando as atividade são muito 

próximas um decimal é 

adicionado a 1 para mostrar a 

sua diferença, conforme 

apropriado 

Comparar duas atividades 

estreitas, favorecendo a maior 

com o acréscimo de decimais 

Recíprocos 

Valores inversos aos pesos de 

julgamentos: (1/n) onde “n” é o 

peso atribuído 

Suposição lógica 

Fonte: Adaptado de Saaty (2013) 
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Figura 5.1 – Árvore de decisão do estudo de caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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Nas etapas de comparações paritárias é utilizada a Matriz de Comparação em 

Pares, também chamada de Matriz de Julgamentos. Godoi (2014) ressalta que a matriz é 

construída a partir da comparação entre dois itens, entre os critérios existentes bem 

como entre as alternativas disponíveis. A Tabela 5.1 apresenta a matriz de comparação 

paritária dos critérios do presente trabalho, com base na média aritmética das notas 

atribuídas pelos decisores. 

 

Tabela 5.1 – Matriz de Comparação Paritária ou Matriz de Julgamentos 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

C1 1 2 6 6 5 4 8 7 3 3 5 

C2 1/2 1 5 5 4 3 7 6 2 2 4 

C3 1/6 1/5 1 1 1/2 1/3 4 2 1/4 1/4 1/2 

C4 1/6 1/5 1 1 1/2 1/3 4 2 1/4 1/4 1/2 

C5 1/5 1/4 2 2 1 1/2 5 3 1/3 1/3 1 

C6 1/4 1/3 3 3 2 1 6 4 1/2 1/2 2 

C7 1/8 1/7 1/4 1/4 1/5 1/6 1 1/3 1/7 1/7 1/5 

C8 1/7 1/6 1/2 1/2 1/3 1/4 3 1 1/5 1/5 1/3 

C9 1/3 1/2 4 4 3 2 7 5 1 1 3 

C10 1/3 1/2 4 4 3 2 7 5 1 1 3 

C11 1/5 1/4 2 2 1 1/2 5 3 1/3 1/3 1 

TOTAL 3,42 5,54 28,75 28,75 20,53 14,08 57,00 38,33 9,01 9,01 20,53 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Os julgamentos são feitos comparando o elemento linha aos pares respectivos 

nas colunas. Dessa forma, tem-se que o critério “C1 – Biota” apresenta importância 

ligeiramente superior (intensidade 2 na Escala de Saaty) sobre o critério  “C2 – 

Cobertura Vegetal” e importância mais forte (intensidade 6 na escala de Saaty) sobre o 

critério “C3 – Qualidade da água do rio Cocó”.  

As células que apresentam frações representam os julgamentos recíprocos, ou 

seja, valores apresentados na forma inversa ao peso atribuído na avaliação, de tal forma 

que se o critério “C1 – Biota” é 6 vezes mais importante que o critério “C4 – Qualidade 

do solo”, logo, “C4 – Qualidade do solo” apresentará um sexto da força de “C1 – 

Biota”. As mesmas análises podem ser realizadas comparando os demais critérios em 

pares. 
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Quando os critérios apresentam mesma importância de acordo com a opinião dos 

decisores, possuem intensidade 1 na escala de Saaty. A exemplo temos os critério “C9 – 

Recursos Financeiros” e “C10 – Recursos Humanos”. 

Após as comparações paritárias os julgamentos precisam ser normalizados 

visando à obtenção do Índice de Consistência. A normalização será obtida pela divisão 

dos valores de cada peso de julgamento sobre o total apurado para cada coluna. A 

Tabela 5.2 mostra os resultados da normalização dos julgamentos: 

 

Tabela 5.2 – Normalização dos julgamentos 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

C1 0,293 0,361 0,209 0,209 0,244 0,284 0,140 0,183 0,333 0,333 0,244 

C2 0,146 0,180 0,174 0,174 0,195 0,213 0,123 0,157 0,222 0,222 0,195 

C3 0,049 0,036 0,035 0,035 0,024 0,024 0,070 0,052 0,028 0,028 0,024 

C4 0,049 0,036 0,035 0,035 0,024 0,024 0,070 0,052 0,028 0,028 0,024 

C5 0,059 0,045 0,070 0,070 0,049 0,036 0,088 0,078 0,037 0,037 0,049 

C6 0,073 0,060 0,104 0,104 0,097 0,071 0,105 0,104 0,055 0,055 0,097 

C7 0,037 0,026 0,009 0,009 0,010 0,012 0,018 0,009 0,016 0,016 0,010 

C8 0,042 0,030 0,017 0,017 0,016 0,018 0,053 0,026 0,022 0,022 0,016 

C9 0,098 0,090 0,139 0,139 0,146 0,142 0,123 0,130 0,111 0,111 0,146 

C10 0,098 0,090 0,139 0,139 0,146 0,142 0,123 0,130 0,111 0,111 0,146 

C11 0,059 0,045 0,070 0,070 0,049 0,036 0,088 0,078 0,037 0,037 0,049 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Após a normalização, é preciso determinar a contribuição de cada critério na 

meta organizacional. Esta contribuição é calculada a partir do chamado Vetor de 

Priorização ou Vetor de Eigen. Segundo Vargas (2010), o vetor de Eigen apresenta os 

pesos relativos entre os critérios e é obtido de modo aproximado através da média 

aritmética dos valores da linha de cada um dos critérios da tabela anterior de 

Normalização dos Julgamentos. O cálculo do vetor para cada um dos critérios em 

análise é mostrado na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 – Cálculo do Vetor de Eigen 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

0,257 0,182 0,037 0,037 0,056 0,084 0,015 0,025 0,125 0,125 0,056 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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O resultado do cálculo dos vetores de Eigen pode ser interpretado como a 

participação percentual de cada item avaliado, representando a importância percentual 

de cada item. A partir do Gráfico 5.1 é possível ter uma visão da importância de cada 

critério. 

 

Gráfico 5.1 – Importância de cada critério para meta organizacional 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

O passo seguinte é a determinação do Número Principal de Eigen, obtido através 

da somatória do produto de cada elemento do vetor de Eigen, conforme cálculos na 

Tabela 5.3 anterior, multiplicados pelo total de cada coluna calculado na Tabela 5.1. 

Considerando os valores apresentados, tem-se: 

 

λmáx = (0,257*3.42) + (0,182*5,54) + (0,037*28,75) + (0,037*28,75) + (0,056*20,53) 

+ (0,084*14,08) + (0,015*57) + (0,025*38,33) + (0,125*9,01) + (0,125*9,01) + 

(0,056*20,53) = 11,59 

 

Com esses valores é possível determinar o Índice de Consistência, do inglês 

Consistency Index (CI), que conforme Saaty (2013) é obtido pela Equação 1: 

 

CI =     (1) 
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C11 - Segurança
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Onde: 

 ʎ máx – Maior autovetor da matriz, equivalente ao n° principal de Eigen. 

 n – número de elementos da matriz. 

 

No presente estudo de caso temos: 

 

CI = 
11,59 −11

11−1
 = 0,06 

 

O valor obtido como Índice de Consistência (CI) será utilizado na obtenção da 

Taxa de Consciência, do inglês Consistency Ratio (CR). A Taxa de Consistência é 

determinada pela razão entre o CI e o Índice de Consistência Aleatória, do inglês 

Random Inconsistency (RI). Segundo Vargas (2010), a matriz será considerada 

consistente se a razão for menor que 10%, conforme mostra a Equação 2: 

 

CR =  < 0,1 ~ 10%   (2) 

 

O valor de RI pode ser observado através da Tabela 5.4 a seguir que relaciona o 

número de elementos da matriz com valores fixos usados como referência e calculados 

em laboratório.  

 

Tabela 5.4 – Índices de Consistência Aleatória 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

Fonte: Saaty (2013) 

 

No estudo em análise, há onze critérios, logo o valor de RI utilizado será 1,51. 

Portanto: 

 

CR = 
0,06

1,51
 = 0,04 = 4% 

 

Observa-se que CR < 0,1. Logo, a matriz de julgamentos é consistente. 

 O processo de julgamentos paritários é fundamental para o sucesso de uma 

análise através do método AHP. No entanto, a comparação em pares impede muitas 

vezes que todo o conjunto de itens avaliados (critérios e alternativas) seja considerado. 



103 

 

 

 

Nesse contexto, a fim de auxiliar o tomador de decisão a ter uma visão mais completa 

do projeto em análise, surge o conceito de julgamento holístico, pautado na observação 

a partir do todo. 

Nesta etapa foram construídas matrizes comparando todas as alternativas tendo 

como norteador cada um dos critérios escolhidos.  Dessa forma, o decisor foi orientado 

a atribuir pesos conforme a força da alternativa diante das demais, pautando-se pelo 

critério norteador. As equações 3 e 4 a seguir mostram como são atribuídos os 

julgamentos: 

 

Se RJ > J∴ (RJ – J) + 1  (3) 

Se RJ < J∴1/[(J - RJ) + 1]  (4) 

 

Em que: 

 RJ – referência de julgamento (elemento linha na matriz de comparação 

paritária); 

 J – julgado (elemento coluna na matriz de comparação paritária). 

 

Segundo Godoi (2014), no julgamento holístico, deve-se atribuir peso aos itens, 

utilizar as fórmulas para construção dos julgamentos na matriz de julgamentos paritários 

para então proceder às análises de consistência e verificação da melhor alternativa. 

Nesse contexto, seguem as etapas de execução do julgamento holístico para esse 

estudo de caso. A Tabela 5.5 apresenta o valor médio aproximado dos pesos dos 

critérios atribuídos pelos decisores e a Tabela 5.6 apresenta o julgamento holístico dos 

critérios. 

 

Tabela 5.5 – Pesos dos Critérios 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

PESO 9 9 7 7 8 8 6 7 8 8 8 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Tabela 5.6 – Julgamento holístico dos critérios 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

C1 1 1 3 3 2 2 4 3 2 2 2 

C2 1 1 3 3 2 2 4 3 2 2 2 
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C3 0,33 0,33 1 1 0,5 0,5 2 1 0,5 0,5 0,5 

C4 0,33 0,33 1 1 0,5 0,5 2 1 0,5 0,5 0,5 

C5 0,5 0,5 2 2 1 1 3 2 1 1 1 

C6 0,5 0,5 2 2 1 1 3 2 1 1 1 

C7 0,25 0,25 0,5 0,5 0,33 0,33 1 0,5 0,33 0,33 0,33 

C8 0,33 0,33 1 1 0,5 0,5 2 1 0,5 0,5 0,5 

C9 0,5 0,5 2 2 1 1 3 2 1 1 1 

C10 0,5 0,5 2 2 1 1 3 2 1 1 1 

C11 0,5 0,5 2 2 1 1 3 2 1 1 1 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Repetindo o procedimento para o cálculo da Taxa de Consistência, tem-se que: 

 

CR = 0,0033 

 

Como CR < 0,1, os pesos atribuídos na matriz de julgamento dos critérios se 

mostraram consistentes.  

A partir disso, o julgamento holístico foi aplicado a cada uma das alternativas 

existentes, seguindo o mesmo roteiro da etapa descrita anteriormente. A Tabela 5.7 

mostra a média aritmética dos pesos das alternativas atribuídos pelos decisores, em 

relação a cada critério.  

 

Tabela 5.7 – Pesos das alternativas em relação aos critérios 
ALTERNATIVAS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 
CRITÉRIOS 

Biota 6 7 6 9 5 9 9 9 7 8 6 7 

Cobertura vegetal 5 7 4 9 5 9 4 7 4 5 5 5 

Qualidade da água 

do rio Cocó 
8 5 5 9 5 8 5 9 6 8 7 6 

Qualidade do solo 6 5 5 9 5 9 4 8 7 8 7 7 

Ocupações 

irregulares e 

especulação 

imobiliária 

9 8 6 8 5 7 7 7 7 9 7 6 

Saneamento do 

entorno 
7 5 5 9 6 7 4 7 6 7 7 7 
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Turismo e lazer 7 8 6 7 4 7 6 5 6 8 7 6 

Infraestrutura 6 7 6 8 7 6 5 7 7 7 6 8 

Recursos 

financeiros 
7 7 5 8 7 7 6 9 9 7 7 7 

Recursos humanos 7 7 6 8 5 7 6 9 9 9 7 6 

Segurança 7 6 6 6 7 6 4 6 6 7 8 6 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

O desenvolvimento do julgamento holístico das alternativas em relação a cada 

um dos critérios está presente no Apêndice B, assim como o valor calculado de cada 

Taxa Consistência (CR) correspondente.  

Do julgamento holístico das alternativas perante cada um dos critérios, 

observou-se que todos os valores de taxa de consistência são consistentes, ou seja, 

possuem CR < 0,1 (10 %). 

Para obter a importância final de cada alternativa, foram calculados os pesos 

relativos das alternativas (Vetor de Eigen) para depois multiplicá-los pelos pesos 

relativos dos critérios, já calculados na Tabela 5.3. O valor total é obtido somando-se os 

resultados dos diferentes passos.  

Assim, para a alternativa A1 (Regularização Fundiária), a pontuação final é 

obtida da seguinte forma: 

 

Importância da alternativa = (0,035*0,257) + (0,047*0,182) + (0,117*0,037) + 

(0,048*0,037) + (0,179*0,0,056) + (0,095*0,084) + (0,098*0,015) + (0,091*0,037) + 

(0,049*0,025) + (0,065*0,125) + (0,064*0,125) + (0,116*0,056) = 0,067 

 

Procedendo da mesma forma para as demais alternativas, obtemos a Matriz de 

Decisão a seguir, que mostra o peso atribuído a cada critério, o desempenho das 

alternativas em relação a cada critério e o total (resultado) que corresponde ao 

somatório das multiplicações entre o peso de cada critério e o respectivo desempenho 

das alternativas naquele critério: 

 

Tabela 5.8 – Matriz de Decisão 

 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

Total 

0,257 0,182 0,037 0,037 0,056 0,084 0,015 0,025 0,125 0,125 0,056 

A1 0,035 0,047 0,117 0,048 0,179 0,095 0,098 0,049 0,065 0,064 0,116 0,067 
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A2 0,058 0,115 0,029 0,030 0,112 0,033 0,166 0,091 0,065 0,064 0,062 0,071 

A3 0,035 0,028 0,029 0,030 0,037 0,033 0,055 0,049 0,025 0,037 0,062 0,034 

A4 0,151 0,226 0,183 0,187 0,112 0,233 0,098 0,160 0,117 0,106 0,062 0,157 

A5 0,023 0,047 0,029 0,030 0,024 0,054 0,023 0,091 0,065 0,024 0,116 0,043 

A6 0,151 0,226 0,117 0,187 0,064 0,095 0,098 0,049 0,065 0,064 0,066 0,125 

A7 0,151 0,028 0,029 0,021 0,064 0,023 0,055 0,030 0,037 0,037 0,024 0,063 

A8 0,151 0,115 0,183 0,121 0,064 0,095 0,033 0,091 0,184 0,168 0,062 0,133 

A9 0,058 0,028 0,047 0,075 0,064 0,054 0,055 0,091 0,184 0,168 0,062 0,083 

A10 0,094 0,047 0,117 0,121 0,179 0,095 0,166 0,091 0,065 0,168 0,116 0,100 

A11 0,035 0,047 0,075 0,075 0,064 0,095 0,098 0,049 0,065 0,064 0,191 0,064 

A12 0,058 0,049 0,047 0,075 0,037 0,095 0,055 0,160 0,065 0,037 0,062 0,060 

Total 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Dos valores totais da Matriz de Decisão, é possível obter o ordenamento de 

priorização de intervenção ao Parque, ranqueando as ações em ordem de maior 

prioridade, conforme exibido na Tabela 5.9. 

 

Tabela 5.9 – Hierarquização das ações de intervenção 
Ordem Ação 

1° A4 - Melhoria da Qualidade da Água do rio Cocó 0,157 

2° A6 - Recuperação da Cobertura Vegetal 0,133 

3° A8 - Pesquisa Científica – Patrimônio Natural 0,125 

4° A10 - Monitoramento das Pressões e Potenciais Situações 

de Conflito 

0,100 

5° A9 - Pesquisa Científica – Patrimônio Histórico-Cultural 0,083 

6° A2 - Divulgação da UC, seus limites e zonas para a 

população de Fortaleza 

0,071 

7° A1 - Regularização Fundiária 0,067 

8° A11 - Interação Social, Governança e Gestão Compartilhada 0,064 

9° A7 - Manejo e Controle de Animais Domésticos 0,063 

10° A12 - Avaliação Ambiental Integrada dos Empreendimentos 

Previstos 

0,060 

11° A5 - Investimento em Infraestrutura para Uso Público 0,043 

12° A3 - Consolidação Institucional da UC: Criação do 0,034 
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Conselho Consultivo 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Da análise da hierarquização das ações, observa-se que a alternativa com melhor 

desempenho foi a alternativa A4 (Melhoria da Qualidade da Água do rio Cocó) com 

15,7% que, comparativamente com os desempenhos das demais alternativas, pode ser 

considerado um resultado pouco robusto neste primeiro momento, indicando que as 

alternativas que estão sendo estudadas possuem atributos semelhantes. 

Diante disso, é importante examinar quão sensível é a alternativa escolhida se as 

variáveis envolvidas no modelo de decisão forem alteradas. Isso ajuda o tomador de 

decisão a visualizar possíveis caminhos em eventuais situações não previstas.  

Nesse contexto, a Análise de Sensibilidade surge como uma ferramenta de 

análise mais crítica, pois considera a sensibilidade do valor da variável dependente 

devido a mudanças dos valores das variáveis independentes. Para este estudo de caso, a 

Análise de Sensibilidade foi realizada da seguinte forma: os valores dos pesos 

atribuídos para cada uma das alternativas em relação aos critérios ambientais foram 

completamente alterados, conforme mostra a Tabela 5.10. Os julgamentos dos demais 

critérios permanecem iguais. 

 

Tabela 5.10 – Análise de Sensibilidade: Variações de julgamentos - critérios ambientais 
ALTERNATIVAS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 
CRITÉRIOS 

Biota 8 5 9 9 6 8 8 7 7 5 5 6 

Cobertura vegetal 9 6 6 8 7 8 7 9 6 9 8 7 

Qualidade da água 

do rio Cocó 
6 9 5 7 9 6 8 7 7 8 9 5 

Qualidade do solo 7 9 8 5 5 6 7 5 5 6 9 6 

Ocupações 

irregulares e 

especulação 

imobiliária 

9 8 6 8 5 7 7 7 7 9 7 6 

Saneamento do 

entorno 
7 5 5 9 6 7 4 7 6 7 7 7 

Turismo e lazer 7 8 6 7 4 7 6 5 6 8 7 6 

Infraestrutura 6 7 6 8 7 6 5 7 7 7 6 8 
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Recursos 

financeiros 
7 7 5 8 7 7 6 9 9 7 7 7 

Recursos humanos 7 7 6 8 5 7 6 9 9 9 7 6 

Segurança 7 6 6 6 7 6 4 6 6 7 8 6 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Observa-se que a Tabela 5.10 surge a partir da substituição dos novos pesos dos 

critérios ambientais na Tabela 5.7. A Tabela 5.11 mostra a nova Matriz de Decisão e a 

Tabela 5.12 o resultado da nova hierarquia, ambas obtidas a partir dos novos 

julgamentos.  

 

Tabela 5.11 – Análise de Sensibilidade: Nova Matriz de Decisão 

 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

Total 

0,257 0,182 0,037 0,037 0,056 0,084 0,015 0,025 0,125 0,125 0,056 

A1 0,112 0,155 0,038 0,088 0,179 0,095 0,098 0,049 0,065 0,064 0,116 0,105 

A2 0,027 0,032 0,163 0,201 0,112 0,033 0,166 0,091 0,065 0,064 0,062 0,060 

A3 0,178 0,032 0,025 0,136 0,037 0,033 0,055 0,049 0,025 0,037 0,062 0,076 

A4 0,178 0,092 0,061 0,031 0,112 0,233 0,098 0,160 0,117 0,106 0,062 0,129 

A5 0,043 0,054 0,163 0,031 0,024 0,054 0,023 0,091 0,065 0,024 0,116 0,054 

A6 0,112 0,092 0,038 0,054 0,064 0,095 0,098 0,049 0,065 0,064 0,066 0,083 

A7 0,112 0,054 0,101 0,088 0,064 0,023 0,055 0,030 0,037 0,037 0,024 0,063 

A8 0,069 0,155 0,061 0,031 0,064 0,095 0,033 0,091 0,184 0,168 0,062 0,111 

A9 0,073 0,032 0,061 0,031 0,064 0,054 0,055 0,091 0,184 0,168 0,062 0,087 

A10 0,027 0,155 0,101 0,054 0,179 0,095 0,166 0,091 0,065 0,168 0,116 0,099 

A11 0,027 0,092 0,163 0,201 0,064 0,095 0,098 0,049 0,065 0,064 0,191 0,078 

A12 0,044 0,057 0,025 0,054 0,037 0,095 0,055 0,160 0,065 0,037 0,062 0,056 

Total 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Tabela 5.12 – Análise de Sensibilidade: Nova hierarquização das ações de intervenção 
Ordem Ação 

1° A4 - Melhoria da Qualidade de Água do rio Cocó 0,129 

2° A8 - Pesquisa Científica – Patrimônio Natural 0,111 

3° A1 - Regularização Fundiária 0,105 

4° A10 - Monitoramento das Pressões e Potenciais Situações 0,099 
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de Conflito 

5° A9 - Pesquisa Científica – Patrimônio Histórico-Cultural 0,087 

6° A6 - Recuperação da Cobertura Vegetal 0,083 

7° A11 - Interação Social, Governança e Gestão Compartilhada 0,078 

8° A3 - Consolidação Institucional da UC: Criação do 

Conselho Consultivo 

0,076 

9° A7 - Manejo e Controle de Animais Domésticos 0,063 

10° A2 - Divulgação da UC, seus limites e zonas para a 

população de Fortaleza 

0,060 

11° A12 - Avaliação Ambiental Integrada dos Empreendimentos 

Previstos 

0,056 

12° A5 - Investimento em Infraestrutura para Uso Público 0,054 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Após a Análise de Sensibilidade é possível perceber uma mudança na ordem  

das ações, porém as alternativas A4 (Melhoria da Qualidade da Água do rio Cocó), A6 

(Recuperação da Cobertura Vegetal), A8 (Pesquisa Científica – Patrimônio Natural) e 

A10 (Monitoramento das Pressões e Potenciais Situações de Conflito) se mantiveram 

em posições no topo da hierarquia, com melhor desempenho em relação às demais, 

mostrando a consistência do resultado. 

 Dessa forma, segundo as preferências do decisor, a ordem de prioridade das 

ações de intervenção a ser considerada como resultado final desse trabalho está descrita 

na Tabela 5.13. 

 

Tabela 5.13 – Ordem de prioridade das ações de intervenção 

Ordem Ação 

1° A4 - Melhoria da Qualidade da Água do rio Cocó 

2° A6 - Recuperação da Cobertura Vegetal 

3° A8 - Pesquisa Científica – Patrimônio Natural 

4° A10 - Monitoramento das Pressões e Potenciais Situações de Conflito 

5° A9 - Pesquisa Científica – Patrimônio Histórico-Cultural 

6° A2 - Divulgação da UC, seus limites e zonas para a população de Fortaleza 

7° A1 - Regularização Fundiária 

8° A11 - Interação Social, Governança e Gestão Compartilhada 

9° A7 - Manejo e Controle de Animais Domésticos 

10° A12 - Avaliação Ambiental Integrada dos Empreendimentos Previstos 



110 

 

 

 

11° A5 - Investimento em Infraestrutura para Uso Público 

12° A3 - Consolidação Institucional da UC: Criação do Conselho Consultivo 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Ao analisar essa hierarquia, é possível entender um pouco da preferência dos 

decisores no processo de avaliação das alternativas.  

A prioridade da ação Melhoria da Qualidade da Água do rio Cocó pode ser 

justificada pelo fato do rio Cocó ser o principal rio da cidade, drenando cerca de dois 

terços (2/3) da área do município e ser a Bacia Hidrográfica mais extensa e de maior 

área física na Região Metropolitana de Fortaleza.  

Além disso, o rio atravessa toda a área da unidade de conservação, sendo 

imprescindível para a manutenção da biodiversidade e da imensa riqueza dos 

ecossistemas situados nele e no seu entorno . Esta ação de melhoria também geraria a 

promoção da navegabilidade (nos trechos mais perenes) e balneabilidade, em toda a sua 

extensão. 

Quanto a Recuperação da Cobertura Vegetal, segunda ação prioritária, é necessária 

em virtude de vários fatores, em destaque a existência de poucas áreas verdes (arborizadas, 

florestais) em Fortaleza, onde maior parte dos resquícios se encontram nos ecossistemas do 

Parque. Segundo o Inventário Ambiental de Fortaleza (2003), em 1968 a capital tinha 

65,79% do seu espaço ocupado por áreas verdes e em 1990, 16,64%, e em 2002, apenas 

7,06%.  

A cobertura vegetal possui extrema relevância para a manutenção dos serviços 

ecossistêmicos, fundamentais inclusive à população humana. Porém, está sendo ameaçada 

por diversas atividades antrópicas. A exemplo tem-se a prática de incêndios florestais, 

considerando que os danos são dificilmente reversíveis e atingem quantidades consideráveis 

de hectares de mata e levam a óbito diversas espécies silvestres. A prevenção em áreas 

mapeadas criticamente e a educação ambiental com as comunidades do entorno ajuda na 

diminuição das ocorrências e perdas ambientais do que a natureza demora dezenas e 

centenas de anos para formar. 

A ação de Pesquisa Científica em relação ao Patrimônio Natural, apesar de já estar 

sendo atualmente desenvolvida na área do Parque do Cocó, inclusive por pesquisadores da 

Universidade Federal do Ceará e Universidade Estadual do Ceará, ainda é bastante 

heterogênea, existindo a necessidade de um mapeamento acerca do conhecimento 

existente e um aumento do número de estudos de natureza científica que possibilitem à 

aplicabilidade do conhecimento produzido na gestão adequada do Parque. 
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A quarta ação prioritária, Monitoramento das Pressões e Potenciais Situações de 

Conflito, tem como base que qualquer intervenção urbana, pública ou privada, deve 

considerar a possibilidade de buscar não afetar, direta ou indiretamente, o Parque do 

Cocó. É importante que na resolução de os conflitos na área sempre os interesses 

coletivos de proteção ambiental tenham peso maior a outros interesses. 

Segundo os especialistas, não apenas essas, mas todas as outras alternativas 

propostas também possuem relevância para a valorização dos atributos socioambientais, 

e contribuição para a preservação, recuperação, defesa e manutenção da UC. Diante 

disso, é preciso que estas ações recebam uma atenção maior do poder público, 

considerando que elas contribuem para atingir os objetivos do SNUC. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho realizou um diagnóstico das vulnerabilidades e impactos 

adversos no Parque Estadual do Cocó e trouxe um imperativo quanto a necessidade dos 

órgãos ambientais, com atuação na área de fiscalização, desenvolverem ações mais 

eficazes na proteção ao meio ambiente.  

Nesse ínterim, a recente regulamentação da unidade de conservação se tornou 

fundamental para a formalização jurídica e maior respaldo aos órgãos ambientais. O 

parque agora deve ser, mais do que nunca, uma variável importantíssima na discussão 

sobre planejamento urbano e crescimento ordenado, levando-se em conta os aspectos 

ambientais do seu entorno. Qualquer intervenção urbana, pública ou privada, deve 

considerar a possibilidade de buscar não afetar, direta ou indiretamente, a área de 

estudo, e os interesses coletivos de proteção ambiental devem ter peso maior a outros 

interesses. 

Nesse sentido, o objetivo do trabalho era o ordenamento de ações de intervenção 

que colaborem ou propiciem uma gestão ambiental efetiva, buscando restabelecer a 

plenitude da função socioambiental da área do Parque Estadual do Cocó e seu entorno. 

Todas as ações propostas e validadas pelos decisores nesta pesquisa se mostraram 

coerentes, pois buscaram considerar os atributos ambientais existentes, conservados ou 

com possibilidades de recuperação, compatibilizando as suas características 

socioeconômicas e naturais de acordo com os objetivos das unidades de conservação 

previstos no SNUC e outros ordenamentos jurídicos. 

Isso foi possível a partir do conceito abrangente, mas que ao mesmo tempo 

fornece a profundidade necessária, da vulnerabilidade socioambiental que permitiu 

integrar diferentes dimensões (e consequentemente os critérios associados a estas), 

compilando-os por meio do encadeamento lógico-matemático próprio da metodologia 

multicritério fundamentada em um paradigma prescritivista. 

A escolha do AHP mostrou-se adequada, pois o método revelou-se como uma 

ferramenta de fácil reprodutibilidade e viabilidade – associado a uma planilha eletrônica 

de fácil acesso, sem depender de nenhum software proprietário – permitindo estabelecer 

uma relevância entre uma alternativa e outra a partir da escala de Saaty, possibilitando a 

elaboração da estrutura hierárquica e facilitando o processo decisório.  

O AHP pode ser entendido não só como um método composto de passos bem 

definidos, que levam a uma tomada de decisão, mas, principalmente, como um modelo 
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matemático, que propicia simulações e Análise de Sensibilidade, fácil de aplicar e capaz 

de propiciar ao decisor, mais do que verificar a robustez de sua decisão, aprender e 

aperfeiçoar seu processo decisório. 

A qualidade das avaliações realizadas pelos tomadores de decisão foi um aspecto 

importante, pois a coerência das respostas pôde ser calculada pelo índice de 

inconsistência, permitindo a avaliação da consistência e a regularidade das opiniões dos 

decisores. 

No mais, a metodologia proposta conseguiu integrar a conjuntura complexa que 

envolve critérios ambientais, sociais e institucionais, consensualmente validados por 

todos os decisores. Considera-se, então, que os objetivos do trabalho foram atingidos e a 

metodologia multicritério tornou possível estruturar o processo de decisão de forma 

racional e transparente.  

A pesquisa se mostra igualmente relevante pela possibilidade de replicação de 

seus resultados em outros territórios, com desafios e características ambientais 

semelhantes, de modo que a análise multicritério seja uma ferramenta científica de 

valorização dos atributos socioambientais que contribua para a preservação, 

recuperação, defesa e manutenção de outras unidades de conservação. 
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APÊNDICE A  - POLIGONAL DO PARQUE DO COCÓ 

 
Fonte: SEMA (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

APÊNDICE B – ZONA DE AMORTECIMENTO DO PARQUE DO COCÓ 

 
Fonte: SEMA (2017) 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário é parte fundamental do Estudo de Caso realizado pela aluna 

Grazielly Lima, para obtenção do título de Mestre em Engenharia – Saneamento 

Ambiental na Universidade Federal do Ceará. 

Trata-se de um instrumento de coleta de dados para avaliar as percepções 

daqueles que mantêm um contato direto com a realidade do Parque Estadual do Cocó – 

e tenham qualificação técnica para responder com acurácia os questionamentos 

propostos, além de disponibilidade para colaborar com a pesquisa.  

O objetivo principal do trabalho é identificar os principais problemas da Unidade 

de Conservação e a partir disso, propor alternativas de intervenção e hierarquizá-las por 

ordem de importância, ou seja, priorizar as ações consideradas mais importantes de 

acordo com a realidade atual do parque. 

Para isto, é importante entender como critérios ambientais, sociais e 

institucionais interferem na escolha destas ações; essa avaliação ocorrerá de acordo com 

a opinião dos decisores, que são os respondestes deste questionário. 

 Diante do exposto, solicita-se que preencha as informações a seguir de acordo 

com a sua opinião e conhecimentos sobre o Parque. 

 

Identificação do autor de decisão 

 

Assinale a alternativa que identifica a classe de decisores a qual você pertence e 

especifique a sua formação profissional: 

 

(  ) Gestão do Parque 

(  ) Autoridade Ambiental 

(  ) Sociedade Civil 

 

Perfil técnico / profissional: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



126 

 

 

 

Critérios de avaliação 

 

Para que um agente de decisão possa efetuar uma escolha sobre um conjunto de 

alternativas ou ações potenciais, características baseadas em diferentes eixos de 

avaliação devem ser consideradas. Essas características somadas às preferências dos 

decisores são denominadas critérios (GOMES; GOMES, 2014). Dito de outra maneira, 

um critério expressa as preferências de um agente de decisão com respeito a certo 

atributo. 

Avalie os critérios a seguir com uma escala de importância de 1 a 9. 

(sendo 1: menor importância e 9: maior importância) 

Classe Critério 

Ambiental 

(   ) C1 – Biota 

(   ) C2 – Cobertura vegetal 

(   ) C3 – Qualidade do água do rio Cocó 

(   ) C4 – Qualidade do solo 

Social 

(   ) C5 – Ocupação irregular e especulação imobiliária 

(   ) C6 – Ausência de saneamento dos bairros do entorno 

(   ) C7 – Turismo e lazer 

Institucional 

(   ) C8 – Infraestrutura 

(   ) C9 – Recursos financeiros 

(   ) C10 – Recursos humanos 

(   ) C11 – Segurança 

 

Utilize o espaço abaixo caso queira sugerir outros critérios e os avalie de acordo 

com a mesma escala de importância do item anterior. 

(   ) ______________________________(   ) ________________________________ 

(   ) ______________________________(   ) ________________________________ 

 

Alternativas Propostas 

 

De acordo com Gomes e Gomes (2014), uma ação potencial, ou alternativa, constitui 

uma das possibilidades de escolha do agente de decisão, identificada no início, ou 

mesmo no decorrer de um processo decisório, podendo vir a tornar-se uma solução para 
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os problemas em estudo. As ações a seguir foram propostas para solucionar os 

principais problemas do Parque. 

 

Ação/Alternativa 

A1 – Regularização Fundiária 

A2 – Divulgação da UC, seus limites e zonas para a população de Fortaleza 

A3 – Consolidação Institucional da UC: Criação do Conselho Consultivo 

A4 – Melhoria da Qualidade de Água do rio Cocó 

A5 – Investimento em Infraestrutura para Uso Público 

A6 – Recuperação da Cobertura Vegetal 

A7 – Manejo e Controle de Animais Domésticos 

A8 – Pesquisa Científica – Patrimônio Natural 

A9 – Pesquisa Científica – Patrimônio Histórico-Cultural 

A10 – Monitoramento das Pressões e Potenciais Situações de Conflito 

A11 – Interação Social, Governança e Gestão Compartilhada 

A12 – Avaliação Ambiental Integrada dos Empreendimentos Previstos 

 

Você considera as ações propostas relevantes? Utilize o espaço abaixo caso 

queira sugerir outras ações que você considera importante. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Avaliação das alternativas 

 

Avalie as alternativas de acordo com cada um dos critérios com uma escala de 

importância de 1 a 9 (sendo 1: menor importância e 9: maior importância). 

Exemplo: O critério cobertura vegetal tem relevância 5 para a alternativa A1 

(Regularização Fundiária) 

 

ALTERNATIVAS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 
CRITÉRIOS 

Biota             

Cobertura vegetal             
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Qualidade da água 

do rio Cocó 
    

 
 

      

Qualidade do solo             

Ocupação irregular 

e especulação 

imobiliária 

    

 

 

      

Saneamento dos 

bairros do entorno 
    

 
 

      

Turismo e lazar             

Infraestrutura             

Recursos 

financeiros 
    

 
 

      

Recursos humanos             

Segurança             

 

Legenda: 

A1 - Regularização Fundiária 

A2 - Divulgação da UC, seus limites e zonas para a população de Fortaleza 

A3 - Consolidação Institucional da UC: Criação do Conselho Consultivo 

A4 - Melhoria da Qualidade de Água do rio Cocó 

A5 - Investimento em Infraestrutura para Uso Público 

A6 - Recuperação da Cobertura Vegetal 

A7 - Manejo e Controle de Animais Domésticos 

A8 - Pesquisa Científica – Patrimônio Natural 

A9 - Pesquisa Científica – Patrimônio Histórico-Cultural 

A10 - Monitoramento das Pressões e Potenciais Situações de Conflito 

A11 - Interação Social, Governança e Gestão Compartilhada 

A12 - Avaliação Ambiental Integrada dos Empreendimentos Previstos 
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APÊNDICE D – JULGAMENTO HOLÍSTICO DAS ALTERNATIVAS 

 

Julgamento holístico das alternativas – Critério: Biota 

Biota A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

A1 1 0,5 1 0,25 2 0,25 0,25 0,25 0,5 0,33 1 0,5 

A2 2 1 2 0,33 3 0,33 0,33 0,33 1 0,5 2 1 

A3 1 0,5 1 0,25 2 0,25 0,25 0,25 0,5 0,33 1 0,5 

A4 4 3 4 1 5 1 1 1 3 2 4 3 

A5 0,5 0,33 0,5 0,2 1 0,2 0,2 0,2 0,33 0,25 0,5 0,33 

A6 4 3 4 1 5 1 1 1 3 2 4 3 

A7 4 3 4 1 5 1 1 1 3 2 4 3 

A8 4 3 4 1 5 1 1 1 3 2 4 3 

A9 2 1 2 0,33 3 0,33 0,33 0,33 1 0,5 2 1 

A10 3 2 3 0,5 4 0,5 0,5 0,5 2 1 3 2 

A11 1 0,5 1 0,25 2 0,25 0,25 0,25 0,5 0,33 1 0,5 

A12 2 1 2 0,33 3 0,33 0,33 0,33 1 0,5 2 1 

CR = 0,09 

 

Julgamento holístico das alternativas – Critério: Cobertura vegetal 
Cobertura 

vegetal 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

A1 1 0,33 2 0,2 1 0,2 2 0,33 2 1 1 1 

A2 3 1 4 0,33 3 0,33 4 1 4 3 3 3 

A3 0,5 0,25 1 0,167 0,5 0,167 1 0,25 1 0,5 0,5 0,5 

A4 5 3 6 1 5 1 6 3 6 5 5 5 

A5 1 0,33 2 0,2 1 0,2 2 0,33 2 1 1 1 

A6 5 3 6 1 5 1 6 3 6 5 5 5 

A7 0,5 0,25 1 0,167 0,5 0,167 1 0,25 1 0,5 0,5 0,5 

A8 3 1 4 0,33 3 0,33 4 1 4 3 3 3 

A9 0,5 0,25 1 0,167 0,5 0,167 1 0,25 1 0,5 0,5 0,5 

A10 1 0,33 2 0,2 1 0,2 2 0,33 2 1 1 1 

A11 1 0,33 2 0,2 1 0,2 2 0,33 2 1 1 1 

A12 1 0,33 2 0,2 1 0,2 2 0,33 2 1 1 1 

CR = 0,02 
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Julgamento holístico das alternativas – Critério: Qualidade da água do rio Cocó 
Qualidade 

da água do 

rio Cocó 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

A1 1 4 4 0,5 4 1 4 0,5 3 1 2 3 

A2 0,25 1 1 0,2 1 0,25 1 0,2 0,5 0,25 0,33 0,5 

A3 0,25 1 1 0,2 1 0,25 1 0,2 0,5 0,25 0,33 0,5 

A4 2 5 5 1 5 2 5 1 4 2 3 4 

A5 0,25 1 1 0,2 1 0,25 1 0,2 0,5 0,25 0,33 0,5 

A6 1 4 4 0,5 4 1 4 0,5 3 1 2 3 

A7 0,25 1 1 0,2 1 0,25 1 0,2 0,5 0,25 0,33 0,5 

A8 2 5 5 1 5 2 5 1 4 2 3 4 

A9 0,33 2 2 0,25 2 0,33 2 0,25 1 0,33 0,5 1 

A10 1 4 4 0,5 4 1 4 0,5 3 1 2 3 

A11 0,5 3 3 0,33 3 0,5 3 0,33 2 0,5 1 2 

A12 0,33 2 2 0,25 2 0,33 2 0,25 1 0,33 0,5 1 

CR = 0,01 

 

Julgamento holístico das alternativas – Critério: Qualidade do solo 
Qualidade 

do solo 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

A1 1 2 2 0,25 2 0,25 3 0,33 0,5 0,33 0,5 0,5 

A2 0,5 1 1 0,2 1 0,2 2 0,25 0,33 0,25 0,33 0,33 

A3 0,5 1 1 0,2 1 0,2 2 0,25 0,33 0,25 0,33 0,33 

A4 4 5 5 1 5 1 6 2 3 2 3 3 

A5 0,5 1 1 0,2 1 0,2 2 0,25 0,33 0,25 0,33 0,33 

A6 4 5 5 1 5 1 6 2 3 2 3 3 

A7 0,33 0,5 0,5 0,167 0,5 0,167 1 0,2 0,25 0,2 0,25 0,25 

A8 3 4 4 0,5 4 0,5 5 1 2 1 2 2 

A9 2 3 3 0,33 3 0,33 4 0,5 1 0,5 1 1 

A10 3 4 4 0,5 4 0,5 5 1 2 1 2 2 

A11 2 3 3 0,33 3 0,33 4 0,5 1 0,5 1 1 

A12 2 3 3 0,33 3 0,33 4 0,5 1 0,5 1 1 

CR = 0,01 
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Julgamento holístico das alternativas – Critério: Ocupações irregulares e especulação 

imobiliária 
Ocup. 

irreg. e 

esp. imob. 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

A1 1 2 4 2 5 3 3 3 3 1 3 4 

A2 0,5 1 3 1 4 2 2 2 2 0,5 2 3 

A3 0,25 0,33 1 0,33 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 1 

A4 0,5 1 3 1 4 2 2 2 2 0,5 2 3 

A5 0,2 0,25 0,5 0,25 1 0,33 0,33 0,33 0,33 0,2 0,33 0,5 

A6 0,33 0,5 2 0,5 3 1 1 1 1 0,33 1 2 

A7 0,33 0,5 2 0,5 3 1 1 1 1 0,33 1 2 

A8 0,33 0,5 2 0,5 3 1 1 1 1 0,33 1 2 

A9 0,33 0,5 2 0,5 3 1 1 1 1 0,33 1 2 

A10 1 2 4 2 5 3 3 3 3 1 3 4 

A11 0,33 0,5 2 0,5 3 1 1 1 1 0,33 1 2 

A12 0,25 0,33 1 0,33 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 1 

CR = 0,007 

 

Julgamento holístico das alternativas – Critério: Saneamento do entorno 
Saneamento 

do entorno 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

A1 1 3 3 0,33 2 1 4 1 2 1 1 1 

A2 0,33 1 1 0,2 0,5 0,33 2 0,33 0,5 0,33 0,33 0,33 

A3 0,33 1 1 0,2 0,5 0,33 2 0,33 0,5 0,33 0,33 0,33 

A4 3 5 5 1 4 3 6 3 4 3 3 3 

A5 0,5 2 2 0,25 1 0,5 3 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

A6 1 3 3 0,33 2 1 4 1 2 1 1 1 

A7 0,25 0,5 0,5 0,167 0,33 0,25 1 0,25 0,33 0,25 0,25 0,25 

A8 1 3 3 0,33 2 1 4 1 2 1 1 1 

A9 0,5 2 2 0,25 1 0,5 3 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

A10 1 3 3 0,33 2 1 4 1 2 1 1 1 

A11 1 3 3 0,33 2 1 4 1 2 1 1 1 

A12 1 3 3 0,33 2 1 4 1 2 1 1 1 

CR = 0,008 

 

Julgamento holístico das alternativas – Critério: Turismo e lazer 
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Turismo e 

lazer 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

A1 1 0,5 2 1 4 1 2 3 2 0,5 1 2 

A2 2 1 3 2 5 2 3 4 3 1 2 3 

A3 0,5 0,33 1 0,5 3 0,5 1 2 1 0,33 0,5 1 

A4 1 0,5 2 1 4 1 2 3 2 0,5 1 2 

A5 0,25 0,2 0,33 0,25 1 0,25 0,33 0,5 0,33 0,2 0,25 0,33 

A6 1 0,5 2 1 4 1 2 3 2 0,5 1 2 

A7 0,5 0,33 1 0,5 3 0,5 1 2 1 0,33 0,5 1 

A8 0,33 0,25 0,5 0,33 2 0,33 0,5 1 0,5 0,25 0,33 0,5 

A9 0,5 0,33 1 0,5 3 0,5 1 2 1 0,33 0,5 1 

A10 2 1 3 2 5 2 3 4 3 1 2 3 

A11 1 0,5 2 1 4 1 2 3 2 0,5 1 2 

A12 0,5 0,33 1 0,5 3 0,5 1 2 1 0,33 0,5 1 

CR = 0,006 

 

Julgamento holístico das alternativas – Critério: Infraestrutura 

Infraestrutura A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

A1 1 0,5 1 0,33 0,5 1 2 0,5 0,5 0,5 1 0,33 

A2 2 1 2 0,5 1 2 3 1 1 1 2 0,5 

A3 1 0,5 1 0,33 0,5 1 2 0,5 0,5 0,5 1 0,33 

A4 3 2 3 1 2 3 4 2 2 2 3 1 

A5 2 1 2 0,5 1 2 3 1 1 1 2 0,5 

A6 1 0,5 1 0,33 0,5 1 2 0,5 0,5 0,5 1 0,33 

A7 0,5 0,33 0,5 0,25 0,33 0,5 1 0,33 0,33 0,33 0,5 0,25 

A8 2 1 2 0,5 1 2 3 1 1 1 2 0,5 

A9 2 1 2 0,5 1 2 3 1 1 1 2 0,5 

A10 2 1 2 0,5 1 2 3 1 1 1 2 0,5 

A11 1 0,5 1 0,33 0,5 1 2 0,5 0,5 0,5 1 0,33 

A12 3 2 3 1 2 3 4 2 2 2 3 1 

CR = 0,003 

 

Julgamento holístico das alternativas – Critério: Recursos financeiros 
Recursos 

financeiros 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 
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A1 1 1 3 0,5 1 1 2 0,33 0,33 1 1 1 

A2 1 1 3 0,5 1 1 2 0,33 0,33 1 1 1 

A3 0,33 0,33 1 0,25 0,33 0,33 0,5 0,2 0,2 0,33 0,33 0,33 

A4 2 2 4 1 2 2 3 0,5 0,5 2 2 2 

A5 1 1 3 0,5 1 1 2 0,33 0,33 1 1 1 

A6 1 1 3 0,5 1 1 2 0,33 0,33 1 1 1 

A7 0,5 0,5 2 0,33 0,5 0,5 1 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 

A8 3 3 5 2 3 3 4 1 1 3 3 3 

A9 3 3 5 2 3 3 4 1 1 3 3 3 

A10 1 1 3 0,5 1 1 2 0,33 0,33 1 1 1 

A11 1 1 3 0,5 1 1 2 0,33 0,33 1 1 1 

A12 1 1 3 0,5 1 1 2 0,33 0,33 1 1 1 

CR = 0,05 

 

Julgamento holístico das alternativas – Critério: Recursos humanos 
Recursos 

humanos 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

A1 1 1 2 0,5 3 1 2 0,33 0,33 0,33 1 2 

A2 1 1 2 0,5 3 1 2 0,33 0,33 0,33 1 2 

A3 0,5 0,5 1 0,33 2 0,5 1 0,25 0,25 0,25 0,5 1 

A4 2 2 3 1 4 2 3 0,5 0,5 0,5 2 3 

A5 0,33 0,33 0,5 0,25 1 0,33 0,5 0,2 0,2 0,2 0,33 0,5 

A6 1 1 2 0,5 3 1 2 0,33 0,33 0,33 1 2 

A7 0,5 0,5 1 0,33 2 0,5 1 0,25 0,25 0,25 0,5 1 

A8 3 3 4 2 5 3 4 1 1 1 3 4 

A9 3 3 4 2 5 3 4 1 1 1 3 4 

A10 3 3 4 2 5 3 4 1 1 1 3 4 

A11 1 1 2 0,5 3 1 2 0,33 0,33 0,33 1 2 

A12 0,5 0,5 1 0,33 2 0,5 1 0,25 0,25 0,25 0,5 1 

CR = 0,009 

 

Julgamento holístico das alternativas – Critério: Segurança 

Segurança A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

A1 1 2 2 2 1 2 4 2 2 1 0,5 2 

A2 0,5 1 1 1 0,5 1 3 1 1 0,5 0,33 1 



134 

 

 

 

A3 0,5 1 1 1 0,5 1 3 1 1 0,5 0,33 1 

A4 0,5 1 1 1 0,5 1 3 1 1 0,5 0,33 1 

A5 1 2 2 2 1 2 4 2 2 1 0,5 2 

A6 0,5 1 1 1 0,5 1 3 1 1 0,5 0,33 2 

A7 0,25 0,33 0,33 0,33 0,25 0,33 1 0,33 0,33 0,25 0,2 0,33 

A8 0,5 1 1 1 0,5 1 3 1 1 0,5 0,33 1 

A9 0,5 1 1 1 0,5 1 3 1 1 0,5 0,33 1 

A10 1 2 2 2 1 2 4 2 2 1 0,5 2 

A11 2 3 3 3 2 3 5 3 3 2 1 3 

A12 0,5 1 1 1 0,5 1 3 1 1 0,5 0,33 1 

CR = 0,008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


